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  :كلمة البد منها
هذا الكتاب والذي نضعه بني يديك, حمـاولني فيـه أخي القارئ, قد تتفاجأ وأنت تتصفح 

املرحلـة  :عـرب مـرحلتني ,"مالـك بـن نبـي"تقديم صورة غري مألوفة, عن املفكر اجلزائـري 
امللتقـى   انعقـادجـاءت عـىل إثـر , والتـينقصد يف هذا املقام تاريخ فكرة هذا الكتاب, األوىل

 أكتوبر بجامعة األمري ٣١ نبي بتاريخ الوطني األول حول الثورة وفلسفة التغيري عند مالك بن
 فيه آنذاك ورقة عمـل بعنـوان فلـسفة نا, والذي قدم١٩٩٢عبد القادر للعلوم اإلسالمية عام 

 .ركة التارخيية عند مالك بن نبياحل

امللتقى الوطني األول حول فكر العالمة مالك بن نبـي, حتـت "أما املرحلة الثانية تعود إىل 
يف  ٢٠٠٧ أفريـل ٢٠, ١٩, ١٨ أيام "اولة اإلجابة عن سؤال النهضةمالك بن نبي وحم: شعار

ولكن من حسنات حضورنا إىل هذا امللتقى لشيخ العريب التبيس بمدينة تبسة, املركز اجلامعي ا
أننا استطعنا أن نلتقي ببعض أفراد عائلة مالك بن نبي ومها كال من األسـتاذ خالـد مـسقاجلي 

ثر كثريا يف شبابه باألستاذ مالك بن نبي وكان رفيقه يف مرص, أستاذ ومؤلف موسيقي والذي تأ
بن نبـي, والـشخص الثـاين كـان احلاجـة خالـدي اوحيتفظ لآلن بالكثري من األشياء اخلاصة ب

ّفاطمة مسقاجلي, وقد أفادنا لقاؤمها أن متكنا من معرفة احلي القديم الذي كان يـسكنه مالـك 
, ولكن ما أسفنا له هو حـال ذلـك املنـزل )شاهد القرن( بن نبي وعائلته والذي ذكره يف كتابه

أما املفاجأة الكرب فهو لقاؤنا باألستاذة بوزيدة نورة والتي تعترب صديقة . الذي آل إىل خراب
مميزة للعائلة; فهي عىل صلة بزوجة املرحوم األسـتاذ بـن نبـي وبإبنتـه رمحـة املقيمـة حاليـا يف 

بـن "  قدمت مداخلتها يف امللتقى آنف الـذكر حتـت عنـوانالواليات املتحدة األمريكية, وقد
 ومن فوائد هذه املداخلة أهنا جاءت بمعلومات ببليوغرافية وبيوغرافية جديـدة عـن ,"نبيات

املفكر بن نبي, ولكن القارئ باللغة العربية عىل جهل تام هبا والبعض منهـا مـذكور يف بعـض 
 املصدر, ومن بني القضايا التي أثارت جدال الكتب ويف بعض املقاالت الصحفية من غري ذكر

كبريا أثناء عرض األستاذة بوزيدة ملداخلتها, أن مالك بن نبي ذكر يف دفاتره التي مل تنـرش مـن 
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قبل أنه حاول اإلنتحار مرتني, ألنه رأ نفسه سببا يف البؤس وحالة الفقر التي عاشتها عائلتـه 
 .ه السياسية من اإلدارة اإلستعامريةوخاصة والده الذي عانى الكثري بسبب مواقف

, ١٩٩٢ّوعليه تكونت لدينا فكرة واضحة عن الكتاب الـذي كانـت ختاجلنـا فكرتـه منـذ 
 الفرنسية وهي ذات طابع ريفي, وهي مـسقط رأس DREUX ولذا قمنا بزيارة إىل مدينة درو

ذلك يف شهر مـاي , و)دفاتره( وأيضا يف )شاهد القرن(زوجته الفرنسية والتي ذكرها يف كتابه 
 ويف هذه الزيارة اكتشفنا فعـال ذلـك الـنمط الريفـي املميـز هلـذه ,٢٠٠٧من السنة نفسها أي 

; ففـي (Ville surveillé)"مدينة مراقبة" فطة مكتوب عليهااالبلدة فعند دخولنا إليها قرأنا ي
ارخييـة فيهـا ّالبداية استغربنا األمر ولكن فيام بعد زال العجب ملا عـرف الـسبب; فهـي بلـدة ت

واملرسحي الفرنيس الشهري فيكتور هيغو, وهـذا بيتـه األول, كـام وجـدنا األديب يوجد بيت 
نصبا تذكاريا خيلد ضحايا اإلجتياح النازي هلذه املنطقة, وأيضا خيلد أسامء اجلزائـريني الـذين 

 .)احلركة ( فرنساتعاونوا مع
 شخـصية باعتبـارهذ مالك بـن نبـي وعليه, فإشكالية هذا الكتاب هي مقاربة نقدية لألستا

غري عادية يف تاريخ اجلزائر املعارص بصفة خاصة ويف تاريخ الفكر العـريب واإلسـالمي بـصفة 
فرد يف الرؤية ويف الطرح لقضايا األمة اإلسالمية من تعامة, وذلك ملا متيزت به هذه الشخصية 

 حتليل خمتلف القضايا وذلـك املعارصة, باإلضافة للتجديد يف وسائل اإلجرتاح واالقرتاب من
 وعليه ارتأينا أن يكون القـسم األول مـن الكتـاب ,"مشكالت احلضارة" حتت عنوان شامل

 وهذا اإلختيـار فرضـته زاويتـان عـىل ,"مالك بن نبي اإلنسان, إنسان بن نبي" :حتت عنوان
 بفكـر مالـك نـا تربطهمستو الرؤية واملنهج; فالزاوية األوىل تتعلق بالذات الباحثة, وذلك أن

 يف زيارة عائليـة  القرن املنرصم, وذلك عندما اقتنينابن نبي سرية ذاتية ترجع إىل بداية ثامنينيات
 عىل الـسرية الذاتيـة  وفور اطالعنا,"تأمالت" وهو كتابلقسنطينة أحد كتب مالك بن نبي 

 منـذ ذلـك  بـه عالقـة روحيـةف الكتاب, ربطتنـاللمرحوم مالك بن نبي واملثبتة يف ظهر غال
 للمواضيع املختلفـة, ةرؤيالتفكري وال التي تسيطر عىل طريقة )النزعة العلمية(التاريخ; وأيضا 

 ...; فكلنا يرنو إىل غد تتحقق فيه أحالم احلارض)املستقبل(وثالثا 
ر أن نـ , ألننا" اإلنسان, إنسان بن نبيمالك بن نبي" "هذه الصيغة املزدوجة"ملاذا إذن 

نبي رمحه اهللا تلخصه سريته الذاتيـة, أو لنقـل أن مـرشوعه احلـضاري كـان مرشوع مالك بن 
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, ثم كفكـرة ناضـجة بحكـم بريءيراوده منذ نعومة أظافره; فكرب معه املرشوع كحلم طفويل 
 لواقع األمة العربية واإلسـالمية بفعـل عامـل استرشايف, ثم كمرشوع رسايل االستعامرظرف 

 والتفاعل مع معطياته الفكرية والتكنولوجيـة بـل وأيـضا ,االستعامري هبذا الغرب االحتكاك
 . والثقافيةاالجتامعية

بعد مل يتعـد  ّت عليها أوىل املفاهيم البنابية وهوي التي بن,فام هي إذن تلك الفطريات األولية
 مرحلة احللم?

ؤيـة ر( النظريات البنابيـة وامتـداداهتا التطبيقيـة" من الكتاب فهو بعنوان القسم الثاينأما 
عرج عىل مناقشة املرجعيات املعرفية لديـه مـن خـالل مـصادره, ومنهجـه ن, وفيه ")وإسقاط

املبتكر وغـري املـسبوق يف عـرض قـضايا حـضارية ختـص األمـة اإلسـالمية قـديام وحـارضا 
 ...ومستقبال

وعليه حاولنا أن نعتمد املنهج التحلييل التارخيي واالسـتقرائي تـارة وتـارة أخـر املـنهج 
 من أجل الوقوف عىل العنارص النووية املكونة للمحمـول الفكـري لـد ,ني واحلفريالتكوي
املعايري النقدية واألدوات املنهجيـة التـي طبقهـا رمحـه اهللا يف جممـوع بحوثـه  وكذلك ,بن نبي

اخلاصة بدراسـة خمتلـف اجلوانـب احلـضارية للعـامل اإلسـالمي آنـذاك وفـق حمـدد الظـاهرة 
 .جاكرتا−هتيمن عليه كام حيلو له أن يطلق عليه حمور طنجةاالستعامرية التي كانت 

ّومن أجل إيفاء الدراسة حقها من حيث املتن املعريف ومن حيث اجلانب املرجعي كان البد 
 :من الوقوف عىل املصادر األصلية ملالك بن نبي, وهنا البد أن نشري إىل املسائل اآليت ذكرها

ق نرشها, وهنا وقفنا عـىل جمموعـة منهـا مـا بـني  بن نبي التي مل يسبمؤلفاتمسألة / ١
 Mémoires d’un témoin du siècle : وهــذه املؤلفــات هــي٢٠٠٨−٢٠٠٦ســنتي 

 بـاجلزائر العاصـمة وذلـك "سمر" SAMAR, الصادر عن دار "مذكرات شاهد القرن"
 L’étudient, "الطفـل" L’Enfant: , والذي حيتوي عىل أربعـة أقـسام وهـي٢٠٠٦سنة 

املالحـظ عـىل . "الـدفاتر" Les Carnets, وأخـريا "الكاتب" L’écrivain, "الطالب"
 فقـط بـل نجزأيرف أن مذكرات شاهد القرن ليست هذه الطبعة الفرنسية أننا ألول مرة نع

, والـذي هـو عنـوان بـديل للعنـوان "الكاتـب" L’écrivainيضاف إليها اجلزء الثالـث 
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ّكان بن نبي ختىل عـن هـذا العنـوان بـصفة , وPourritures "تعفنات"بـاألصيل املعروف 
م, حيث يشري إىل أنه استأنف كتابة هذا القسم الثالث ١٩٥١ ماي ١٣قطعية وهنائية بتاريخ 

 مـن سـريته "الطالـب" و"الطفـل"بعد سنة من انتهائه من كتابة القسمني األول والثـاين 
الـشيخ إبـراهيم  والذاتية, وأضاف أن هذا املخطوط هو بني يدي كـل مـن الـشيخ شـيبان

ّواللذين أقنعاه برضورة االحتفاظ به بعدما كان هو قد قرر أن يـتخلص منـه يف شـهر أوت 
 .١٩٥٠من السنة املاضية أي 

, عثرنا عىل مؤلفات ملالك بن نبي تنرش ألول مـرة, منهـا كتـاب ٢٠١٤−٢٠٠٨أما ما بني 
 Vocation de l’Islam II (Problème)املسألة اليهودية( اجلزء الثاين وجهة العامل اإلسالمي

Juifs), 
لقد تناول املفكر مالك بن نبي تأثري اليهود يف تاريخ العالقات اليهودية يف العصور القديمة 
واحلديثة, ودورهم يف إشعال احلرب الباردة بني الكتلتني يف أعقاب احلرب العاملية الثانيـة مـن 

 .١٩٥٢بته سنة  والذي انتهى من كتا"املسألة اليهودية"خالل كتابه 
 هذا احليـاد ونتائجوقد أضاف فصال ثالثا تناول فيه احلياد اإلسالمي والدبلوماسية الغربية 

عىل الصعيد الدويل, ثم تطرق من جانب استرشايف إىل إمكانية قيام حرب عاملية ثالثـة مـدمرة, 
 ).اهلدم الكيل(أو كام سامها هو 

, وهو حتت تأثري صدمة كبرية أصابت "ديةاملسألة اليهو"كتب مالك بن نبي دراسته حول 
العامل اإلسالمي بعد حتقيق املرشوع الصهيوين الـذي أقـر يف مـؤمتر بـازل بسويـرسا مـن قبـل 

م, والقايض بـاحتالل فلـسطني وقيـام الكيـان الـصهيوين عـام ١٨٩٧احلركة الصهيونية عام 
لوا عىل التمهيد له طيلة , حيث ظهر للعيان أن اهلدف البعيد لليهود الصهاينة الذين عم١٩٤٨

 .قد وصلوا إليه) حسب املؤلف(قرون عدة 
ال شك يف أن الكثري من األفكار والطروحات صحيحة فـيام يتعلـق بـالنفوذ الـصهيوين يف 
الدوائر املالية العاملية, ووسـائل اإلعـالم املرئيـة واملكتوبـة واملـسموعة يف الواليـات املتحـدة 

وكذلك األمر بالنسبة للعديد من القادة الـسياسيني املتنفـذين يف األمريكية والقارة األوروبية, 
 .هذه الدول ويف الكونغرس األمريكي وغريها من اهليئات الترشيعية والتنفيذية
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ولكن القول أن احلربني العامليتني األوىل والثانية من تدبري اليهـود, وقبـل ذلـك األحـداث 
وق اإلنــسان واملــواطن, وثــورة أكتــوبر الدوليــة الكــرب كــالثورة الفرنــسية وتــرصيح حقــ

باق للسيارات من شـاطئ البحـر س, وقضايا صغرية كتنظيم ١٩١٧ يف روسيا عام االشرتاكية
 وحتتـاج إىل ,املتوسط إىل شانغهاي يف الصني مسائل من الصعب عىل املؤرخ أن يسلم بصحتها

 .الكثري من الوثائق لتأكيد صحة العالقة بني اليهود وهذه األحداث
واخلطـة ) رأس املـال(يربط مالك بن نبي بني أطروحات كارل ماركس اليهودي يف كتابـه 

 :اليهودية العاملية القاضية بالسيطرة عىل العامل, من خالل ابتداع النظام الرأساميل, كتب يقول
لقد رأ ماركس أن ثمة خطرا يـداهم إمرباطوريـة عنـرصه اليهـودي وهكـذا قيـد "

ه رأس املال كمعيار عقـدي كـي يـضيف إىل الرأسـاملية نتـائج يف املسار, حينام طرح كتاب
فاملاركسية يف األسـاس كنظـام جـاءت تبطـئ بـالثورة القادمـة . مصلحة مملكته اليهودية

اجلزائـر, −املسألة اليهوديـة: مالك بن نبي("ألغراض تتصل باملصالح يف اململكة اليهودية
 ).٧٦, ص ٢٠١٣دار الوعي 

, لعـل أقـدمها )املـسألة اليهوديـة( صدرت عدة دراسات حتمل عنوان ال بد من التنويه أنه
 صدر مرتمجا ببريوت من قبل األستاذ حممد عيتـاين عـن مكتبـة ,١٨٤٤كتبها ماركس يف عام 

املاركـسية (, نـاجي علـوش )املـسألة اليهوديـة(عظـم ال, صادق جـالل ١٩٥٢املعارف عام 
 .م١٩٦٠ بريوت )واملسألة اليهودية
 كتاب ماركس حول املسألة اليهودية, ينفي متامـا مـا ذكـره مالـك بـن نبـي, إن ما ورد يف

, ولكن كبـاحثني موضـوعيني غايتنـا يتروتسكونحن هنا لسنا بصدد الدفاع عن ماركس أو 
 :يبدأ ماركس معاجلا القضية قائال .احلقيقة العلمية متجردين من عواطفنا وانتامءاتنا

 أن حيرر, ومن الـذي جيـب أن حيـرر? فعـىل النقـد أن مل يكن كافيا التساؤل من ينبغي له"
بأي نوع من أنواع التحـرر يتعلـق األمـر? وأيـة رشوط تقـوم يف : يطرح عىل نفسه سؤاال ثالثا

 ).٤ص  ("جوهر التحرر املقتىض
آلخر, ي وهيودي, وليست من منهام حيرر االقضية يف نظر ماركس إذن ليست مسألة مسيح

 .تهبل مسألة مضمون التحرر ذا
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واملسألة اليهودية ال تطرح بشكل مطلق, بل تطرح بصورة ختتلف تبعا للدولة التي يعـيش 
, ليس إال, هـذه )املتاجرة ورشوطها(إن جوهر اليهودية يف نظر ماركس هو  .اليهودي يف ظلها
, الـسفتجة ) املطـامعهاملـال هـو إهلـ(و) أمامـه ال ينبغـي ألي إلـه أن يعـيش(املتاجرة املال إهلا 

أصبح إلـه , هذا هو اإلله احلقيقي لليهودي, ولكن هذا اإلله مل يبق إهلا هيوديا فقد )صكوكال(
 الومهيـة هـي قوميـة فـإن قوميتـه(لناس, وعليه كتـب مـاركس  إله ادااليهود إهلا دنيويا, وغ

 ).٦٠ص ) (التاجر, قومية رجل املال
يهـود يعيـشون يف وبذلك فضح ماركس جـوهر العقيـدة والقوميـة اليهوديـة, وبـني أن ال

 .مسامات املجتمع اإلنساين ككائنات طفيلية متتص خريات الشعوب
, فحني يـنجح املجتمـع يف إلغـاء اجلـوهر العمـيل وحل ماركس للمسألة اليهودية واضح

 يصبح وجود اليهودي مستحيال, ذلك ألن ضمريه عندئذ املتاجرة ورشوطها والربا, ,لليهودية
 ألن األساس الذايت لليهودية, احلاجة العملية قد اختذت شـكال مل تبق ثمة من حاجة له, وذلك

إنسانيا, وذلك ألن املنازعة بني الوجود الفردي واملحسوس لإلنسان ووجوده االجتامعـي قـد 
 . إن التحرر االجتامعي لليهود إنام هو حترير املجتمع من اليهودية.ألغي

رهـون بالقـضاء عـىل املجتمـع إن ماركس هنا يؤكد بوضوح تام, أن التحـرر اليهـودي م
 .الرأساميل, وأن هذا التحرر هو ليس حتريرا لليهودي, إنام هو حترير لإلنسان

نعتقد بأن هذا الكالم ينفي ما سبق أن ذكره مالك بن نبي حول الرأساملية ودور اليهـود يف 
 .استحداثها, وهي آراء نمطية كانت سائدة يف تلك السنوات التي حرر هبا كتابه

عـارص مـاركس نـشاطات هيوديـة خمتلفـة اسـتهدفت بعـث الـرتاث اليهـودي, كـام لقد 
استهدفت جتميع اليهود يف فلـسطني, وعـىل الـرغم مـن ذلـك ورغـم هيوديتـه, فإنـه مل يـر يف 
النشاطات اليهودية حركة قومية, ويف الوقت الذي دعم احلركات القومية يف إيرلندا وبولونيـا 

األملانيـة, وأيـد الوحـدة القوميـة اإليطاليـة, فإنـه مل يـر يف الوحدة القوميـة  جانب ووقف إىل
 .إال قومية ومهية ودعا إىل ذوبان اليهود يف املجتمعات التي يعيشون فيها) اليهودية(

وقد وردت اإلشـارة إىل تروتـسكي يف الكتـاب يف عـدد مـن الـصفحات ودوره املخـرب 
 . اليهوديوالداعم للحركة الصهيونية, وإنه سعى إىل تغليب العنرص
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كان تروتسكي هيوديا, ولكنه كان حتى صعود املوجة النازية ضد هيود أملانيا وبولونيا, ضد 
 .الروح االنفصالية اليهودية

وأكد تروتـسكي, مثـل مـارتوف وأكـسيلرود وغريمهـا مـن االشـرتاكيني ذوي األصـل 
ليهودية يف نظر اليهودي, بأنه ليس هناك من مستقبل لليهود كمجتمع منفصل, وحل املشكلة ا

تروتسكي ليس يف تأسيس دولة, وليس يف تأسيس دول هيودية ضمن دول أخر غري هيوديـة, 
 .ولكن يف إعادة تركيب املجتمع تركيبا أمميا متامسكا

 مـن ٥٦وهاجم احلركة الصهيونية بكل قساوة واهتمها باإلفالس يف مقال كتبـه يف العـدد 
 .١٩٠٤ جانفي ١صحيفة اإلسكرا الصادر يف 

إن اليهودي ال بد له من املحافظة عىل دينه حتى يظل هيوديا, ألنه يف الوقت الذي هيجر فيه 
وحتوله هذا يوصل مـا بينـه وبـني االنـسانية, ويفـتح جمـاال . هذا الدين يتحول إىل إنسان آخر

 ?واسعا لالنطالق والتقدم ولكنه يقاوم هذا التحول, يا تر ما هو السبب
أال نبحث عن رس اليهودي يف دينـه بـل علينـا, أن نبحـث عـن رس ير ماركس إننا جيب 

وهذا صحيح ولكن ما اليهودية إن مل تكن أيديولوجية اليهودي . اليهودية يف اليهودي الواقعي
 ?الواقعي

(К.Маркс и Ф.Энгельс Полное соврание сочения изд.прогреес 
Москва , Евреский вопрос стр.57) 

مة التحول عند اليهودي راجع إىل أن الدين اخلاص يمنحه اخلصوصية, إن السبب يف مقاو
 .منغلقا وتاجرا ومرابيا وحرفيا وجواال وصهيونيا: وبالتايل يربر له أن يكون ما هو عليه

ال بد عند الكتابة عن نفسية اليهودي وسلوكه أن نعود إىل الكتاب املقدس لتفـسري ذلـك, 
وحيتال, وعندما جاء اليهودي األول من مرص هاربا وفاحتـا, إن إهله أباح له أن يقتل ويغتصب 

أعطيـتكم أرضـا مل تتعبـوا عليهـا, ومـدنا مل تبنوهـا " :قال له إهله املحارب املـتعطش للـدماء
 ."وتسكنوا هبا, ومن كروم وزيتون مل تغرسوها تأكلون

تم ببقيـة ولكـن إذا رجعـتم ولـصق": ومل ينس هذا اإلله املحارب اجلبار أن يذكرهم قائال
بمعنـى (هؤالء الشعوب, أولئك الباقني معكم, وصاهرمتوهم ودخلـتم إلـيهم وهـم إلـيكم 
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; فاعلموا يقينا أن الرب إهلكم ال يعود يطرد أولئك الشعوب من أمامكم; )الذوبان يف املجتمع
فيكون لكم فخا ورشكا وسوطا عىل جـوانبكم وشـوكا يف أعيـنكم, حتـى تبيـدوا عـن تلـك 

, ٢٣ اإلصـحاح ,يشوع: الكتاب املقدس (" التي أعطاكم إياها الرب إهلكماألرض الصاحلة
١٣−٢٤, ١٣−١٢.( 

يبعد سـكان األرض "يبدو الرب هنا صارما وحاسام, فلقد منح وحذر, وأعطى وقرر أن 
لوا فقد قال هلم ضه املختار, وأمام بني إرسائيل, شعبه املختار, أما الذين احتالوا عىل اهللا وشعب

 املـاء لبيـت ا احلطـب ومـستقواحمتطبو ون ملعونون أنتم; فال ينقطع منكم العبيد,فاآل: عسوي
 ).٢٧−٢٣−٢٢ (٩يشوع, اإلصحاح : الكتاب املقدس ("إهلي

هذا اليهودي الذي دخل فلسطني هاربا من اضطهاد الفراعنة قبـل أكثـر مـن ألفـي سـنة, 
يقتـل مـن أهـل األرض مـن فقتل من قتل, واستعبد من استعبد, يعود حفيده بالدين اليوم, ل

 .يقتل, ويستعبد من بقي
ألفي سنة متر, فتحدث تطورات كبرية وتتقدم البرشية خطـوات عظمـى إىل األمـام, بيـنام 

 .يظل اليهودي كام هو, ويظل إهله كام هو
وخالل الشتات اليهودي, هتود أناس كثر من غري اليهود, وكانت الديانة اجلديدة ال حتـول 

 التوحيد كام يدعى, بل كانت جتعلهم مؤمنني برب خاص, وهـو رهبـم مـن املؤمنني اجلدد إىل
إهنـا كانـت .... مجيع البرش, وجتعلهم قبيلة منغلقة عىل نفـسها, متنـافرة مـع مـن حوهلـادون 

 ."الغيتو"تقودهم إىل 
وعندما أخذت أسوار الغيتو تتهدم وتتالشى يف كل أنحاء العامل ال سـيام يف أوروبـا بفعـل 

عـىل هيوديتـه ) احلـريص(الكبرية, التي حصلت داخل املجتمعات, أخذ اليهـودي التطورات 
 .)إرسائيل(; فكان الكيان الصهيوين )أكرب(املرتبط هبا بأسباب يبحث عن غيتو 

تـوفري حيـاة ) دولة إرسائيـل(وما برحت احلركة الصهيونية تدعي بأهنا تستهدف من قيام 
رية يف باريس ومقتل أربعة هيود فرنسيني يف متجر طبيعية آمنة لليهود, وجاءت األحداث األخ

 فرنيس اجلنسية, يف الدعوة إىل هجـرة املسلملألطعمة اليهودية عىل يد محيدي كوباين اإلفريقي 
 .هيود فرنسا إىل الكيان الصهيوين
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األمان هلم, وهـي تـسلحهم وتـضعهم أمـام حمـيط ) إرسائيل(ولكن كيف يمكن أن توفر 
 . وجتعل القتل والعدوان والتوسع رشيعة هلمعريب زاخر معاد هلم,

فــاليهودي يف . إن وضــع اليهــودي يف فلــسطني أصــعب بكثــري مــن وضــعه يف الــشتات
 خمري بني أن يظل هيوديا أو يـصبح مواطنـا, وهـو يف احلـالتني يـستطيع أن يعـيش "الشتات"

يقتـل, وبـام أنـه  يقف أما خيار عسري, إن عليه أن يقتل أو "إرسائيل", ولكنه يف .....ويعمل
حمدود وحمصور وطارئ عىل هذه األرض, ويستفز قو أكرب منه كثريا; فإنـه بحملـه الـسالح 

 .يقود نفسه إىل املذبحة
ومن يدرك هذه احلقيقة من الصهاينة يولون األدبار, لذلك تتـصاعد اهلجـرة العكـسية إىل 

 .خارج الكيان الصهيوين اآلن
أكثر فأكثر إىل االعتامد عىل قـو خارجيـة كـرب, ووضعه هذا الذي خلقه بنفسه, يدفعه 

 .وحتديدا الواليات املتحدة وبريطانيا وغريمها من الدول األوروبية
إن هذه القو هي التي سهلت له مهمة الوصول إىل فلسطني واغتـصاهبا واالحتفـاظ هبـا 

 .حتى اآلن
وده إىل معـاداة حركـة واعتامده عىل هذه القو العدوانية جيعله يقف هنائيا يف صـفها, ويقـ

 .التحرر العربية واالسالمية
لذلك يعلن قادة الكيان الصهيوين جهارا هنارا, بـأهنم ضـد كـل تغيـري تقـدمي يف الـوطن 
العريب, ويصطفون إىل جانب األنظمـة واحلركـات املعاديـة لتطلعـات شـعوهبا نحـو التقـدم 

 .واحلرية
 وطننا العريب وانقسامه وضـعفه, أي مـا إن قوة هذه الدولة الطارئة الغازية مرهونة بتفكك

 ).قابليتنا لالستعامر(يسميه مالك بن نبي 
 له موقف ضد احلركـة , كاننأينشتايكام نجد أيضا عامل الفيزياء يف القرن العرشين ألربت 

 يف فـصل "زيـارة جديـدة للتـاريخ" ذكر ذلك حممد حسنني هيكل يف كتابـه الصهيونية وقد
, وهو فصل يلخص فيـه جمريـات اللقـاء ) النسبية, القنبلة وإرسائيلألربت آينشتني,(بعنوان 
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 بالواليـات املتحـدة ١٩٥٢ ديـسمرب ١٢الذي مجعه بعامل الطبيعيات والفيزياء آينشتني بتاريخ 
أن نبحث عن ", ولنبدأ بام أثبته من قبل كارل ماركس أال وهو "برنستون"األمريكية بمدينة 

ين ا, إذ يذكر حسنني هيكل يف مقابلته التي كانـت أن آنـشت"يرس اليهودية يف اليهودي الواقع
, يقـول "?عرف ما ينوون عمله بأهيلتهل . سألك فيهأهذا ما أريد ان " : بالسؤال التايلبادره

أي −الحــظ, وأضــاف مفــرسا  وومــرة أخــر كانــت دهــشتي حقيقيــة,": حــسنني هيكــل
 ."إرسائيلهؤالء الذين يعيشون يف .. .أهيل من اليهود" :−يناآنشت

 حقيقة أنـه هيـودي, كـان وعيـي وفهمـي −وتذكرت حلظتها فقط ": يضيف هيكل قائال
 وهـا هـو −, ومل أصنفه يف خواطري عىل أساس ديني أو عرقي)لعاملا(وتقديري باستمرار أنه 

زيارة جديدة للتـاريخ, : حسنني هيكل. ("!, وأول سؤال)أهله يف إرسائيل(اآلن يسألني عن 
م, ص ١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨, ٧لبنان, الطبعة −وعات للتوزيع والنرش, بريوت نرش رشكة املطب

٢٠١(. 
وملا الحظ آنشتني متلمل وارتباك هيكل وهو حياول ترتيب أفكاره ليجيبه عن سؤاله, بادره 

 :مرة أخر لريفع عنه احلرج قائال له
 أعود إليـه ويستحسن اآلن أن. يظهر أنني أقلقتك بام قلت, وتعجلت اللحظة املناسبة له"

موضحا, إنني كنت عىل وشك أن أطلب إليك أن تنسى سؤايل مؤقتا وتدخل يف أسئلتك عـىل 
أن أحتفظ أنا بسؤايل إىل النهاية, لكني أتصور اآلن أن سؤايل سوف يظل معلقا فوق حديثنا ما 

 ....سوف أقول لك. مل نواجهه رصاحة ثم نضعه يف مكانه الصحيح
إنني عشت معهم مـا تعرضـوا . كذلك اهتاممي بإرسائيل إنسايناهتاممي باليهود إنساين, و

جئـت إىل أمريكـا أول (...) له يف أملانيا قبل احلرب, عشت معهم بدايته لكني تركتهم مبكـرا 
لقد أراد أن اشارك يف محلة جلمـع  (...) ١٩٢١سنة  (...) "وايزمان") حاييم(مرة يف صحبة 

وكنـت أشـاركهم حلـم (...) س ووافقت, هم أهـيل تربعات لصالح اجلامعة العربية يف القد
بنفس الوضوح فأنا أقول لك أنني ال (...) الوطن, أن يكون هلم وطن ال يضطهدهم فيه أحد 

أريدهم بدورهم أن يضطهدوا أحدا; فعرب فلسطني هلم حق يف الوطن الوحيد الذي عرفوه, 
 ).٢٠٢−٢٠١زيارة جديدة, صص : هيكل ("ال يستطيع أحد أن ينكره عليهم
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إذن آنشتني يقول بكل وضوح أنه مع طموحات أهله اليهود وهـو يف ذات الوقـت وبكـل 
وضوح أيضا يرصح بعبارات ال حتتمل التأويل أنه مع أحقيـة عـرب فلـسطني يف بلـدهم األم 

ضـد العـرب, ويـرصح ) إرسائيل(والذي مل يعرفوا غريه, بل أكثر من ذلك هو ضد ما تقرتفه 
 فلسطني سبب له أزمة ضمري, وأنه كان يظن أن القو الدولية سـتعمل هليكل أن ما حيدث يف
 تعميق املـشكلة −ملصاحلها−لكن هذه القو مل تستطع, ولعلها أرادت " وعىل معاجلة القضية
 ).٢٠٢زيارة جديدة, ص : هيكل. ("ّبدال من حماولة حلها

وقيعـه إىل حمـرر هل قرأت اخلطاب الذي شـاركت يف ت": ثم يقول آنشتني هليكل متسائال
 ?١٩٤٨هلذه البالد يف هنايـة سـنة ) مناحيم بيجني(احتجاجا عىل زيارة ) النيويورك تيمس(ـال

 ".ال يصح أن يسمح له بزيارة أمريكا و)ّسفاح وإرهايب(لقد وصفناه بأنه 
ويزيد عىل ذلك انه قاطع كل املناسبات التي اقيمت أثناء زيارته وأنه اعتذر عن استقباله يف 

ّأنـه يريـد أن ":  بعث إليه خطابا يقول له فيه−مناحيم−ّ عندما اراد املجيئ إليه, مع أنه أي بيته
يسمع مني ويتعلم كتلميذ; فإنني كنت أدرك أنه ال درس جيـدي مـع هـؤالء الـذين يؤمنـون 

موقفي إزاء اليهود إنساين, مـوقفي مـن . .باختصار" ".بالعنف, ال أحد يستطيع أن يشفيهم
زيـارة جديـدة, صـص : هيكـل. ("ين, نفس موقفي إزاء العرب وإزاء فلسطنيإرسائيل إنسا

٢٠٣−٢٠٢.( 
بل إن آراء آنشتني تتوافق وتتطابق مع آراء ماركس وتروتـسكي, ومـارتوف وأكـسيلرود 
وغريهم من االشرتاكيني ذوي األصل اليهودي, بأنه ليس هناك من مستقبل لليهود كمجتمع 

 نظر تروتسكي ليس يف تأسـيس دولـة, ولـيس يف تأسـيس منفصل, وحل املشكلة اليهودية يف
دول هيودية ضمن دول أخر غـري هيوديـة, ولكـن يف إعـادة تركيـب املجتمـع تركيبـا أمميـا 

 :فها هو آنشتني يعيد الفكرة نفسها بعباراته التالية. متامسكا
 من ذلـك, أن يقعوا يف أرس الوطنية الضيقة, أخشى عليهم) لليهود(احلقيقة أنني ال أريد "

 تعرضوا لالضطهاد بسبب اجلهـل والتعـصب .طوال تارخيهم كانت حياهتم وأفكارهم عاملية
, لكـن )اجليتو(وربام لظروف اقتصادية وثقافية, وأحيانا حرصوا أنفسهم يف أحياء خاصة هبم 

(...) ىل وطـن حيمـيهم إّإهنم أحسوا بحـاجتهم . ذلك كان رضورة محاية وليس رضورة حياة
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حمصور والعرب ) الوطن اليهودي. ( معني يف هذا الكالم لكن وراء املنطق مشكلةهناك منطق
ال يريدونه بينهم, الحظ أيضا أن هناك هيودا كثـريين ال يريدونـه أيـضا ال يف فلـسطني وال يف 

 أهنـا تـستدعي حالـة −كام أراها, ويف حالة احلصار والرفض−) الوطن(مشكلة منطق . غريها
عـادة تـصاب بـام يمكـن ان نـسميه ) الوطنيـة الـضيقة. ( كام قلت لك,)الوطنية الضيقة(من 

 عـىل العنـف وبـه, وهـذا يفـسد روح أي , وهذا خيلق نزعات عدوانية تعيش)اختناق املكان(
نعـم أنـا هيـودي بـالطبع, .. .هيـودي. (...) منهجـا وأسـلوبا−شعب ويفسد بالتايل سياسته

 إنني أتعاطف مع الفكرة .ال أظن.. . إرسائييل (...)?ال أعرف.. .صهيوين. وباملعنى اإلنساين
ّ قد حتوهلـا − كام قلت لك−) الوطنية الضيقة(إنسانيا وأخشى من عواقب تنفيذها عمليا, ألن 

 ).٢٠٤−٢٠٣زيارة جديدة, ص ص : هيكل (".إىل بؤرة عنف تتناقض مع الفكرة
ل انـه قـاطع , يـذكر هيكـ−أي بني هيكل وآنشتني−ويف سياق احلديث الذي جر بينهام 

 :آنشتني بسؤاله
هل أسألك برصاحة, إنك تلح كثريا عىل خماطر الوطنية الضيقة, كأنك تتحدث عن عامل "

 إن هـذه النظـرة العامليـة ?بغري حدود وطنية; فهل تر ذلك متاحا أو ممكنا يف يوم مـن األيـام
ي مل تعـرف  هـل مرجعهـا إىل هيوديتـك التـ?الشاملة جتعلني أتساءل عن جذورها يف تفكريك

هل مرجعيتها إىل طبيعة عملك كعامل مهتم بـالكون وقوانينـه التـي ال تعـرف احلـدود  ?وطنا
 −إذا جـاز يل اسـتعامل تعبـريك−) إنـسانية( أليست احلدود الوطنية واقع جمتمعـات ?الوطنية

 − إجتامعيـة−إقتصادية : وأليست هذه املجتمعات الوطنية أطرافا يف رصاعات متعددة املظاهر
 ).٢٠٨−٢٠٧زيارة جديدة, ص ص : هيكل ("?إىل آخره ....اريةحض

 :جييب آنشتني هيكل عن هذه التساؤالت املرشوعة بقوله
ال . أنك سألتني عام إذا كانت نظريت العاملية راجعة إىل هيـوديتي أو إىل اشـتغايل بالطبيعـة"

ديـة بالنـسبة يل أعرف, ومع ذلك فإين آمل أن تفهمني إذا قلت لك إننـي لـست متـدينا, اليهو
شـاغيل حـضاري إنـساين ... .مواريث حضارية انسانية بالتايل, العلم كذلك... .هوية ثقافية

ما كنت أكرهه مل يكن الدم الذي يسيل واألجساد التي تسقط واالنفجارات التي تدوي, (...) 
 فكرة أن تأخذ أحسن عنارص الـشعب, شـبابه, ثـم تعلمـه. مل يكن ذلك, ولكن الفكرة نفسها
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 دون مراجعة, ثم أن يامرس القتل املنظم حني يـصدر إليـه −أية أوامر−إطاعة األوامر : شيئني
حلرب معناها بعد ذلك قيام مؤسسة للحرب تعطي نفـسها حقـا فـوق أي فكرة ا. األمر بذلك

يف  (...) فكرة وفوق أي تعبري وفوق أي عمل, هكذا فإن فكرة احلرب تقتل أوال فكرة احلريـة
 تفقد املجتمعات اإلنسانية إنسانيتها, تفقد أمجل ما فيها حتى −الفكرة ذاهتا−رب ظل فكرة احل

يبيع نفسه لصالح احلرب, واألدب يبيع نفسه حلساب الـسياسة, العلم . العلم واألدب والفكر
 ").٢١١−٢٠٩زيـارة جديـدة, ص ص : هيكل. ("والفكر يبيع نفسه لقيود الوطنية الضيقة

 االجتاه ألن الفرد أسلم نفسه لفكرة الدولـة, كـأن الدولـة هـي التـي أما نحن فقد فقدنا(...) 
زيـارة جديـدة, : هيكـل ("صنعت اإلنسان, وليس اإلنسان هـو الـذي صـنع فكـرة الدولـة

 ).٢١٢ص
, أعـاد آنـشتني ) آنـشتني,هيكـل(وعندما قارب اللقاء التارخيي بني الشخـصني املميـزين 

: ية بني العرب واليهـود; ففـاتح هيكـل بقولـهالكرة مرة أخر للحديث عن القضية اجلوهر
لكنـي أريـدك أن تعـرف أن اهتاممـي . ىل موضـوع اليهـود وإرسائيـلإأريد أن أعـود بـك "
, إننـي ١٩٤٨ حتى من قبل سنة − يقصد حاييم وايزمان−) وايزمان(إنني قلت ل. "إنساين"

وحـني . فلـسطينينيأريد بيتا ووطنا لليهود ولكني ال أمتنى ذلك عىل حساب شـقاء العـرب ال
) اهللا(أننا جيب أن نرتك : , كان ردي عليه)اهللا وعد اليهود هبذه األرض(بأن ) وايزمان(أجابني 

قـد أعطـى اليهـود وعـدا يف ) اهللا(إذا كـان . معـه) اهللا(خارج هذه املناقشة; فالكـل يـر أن 
, ص ص زيـارة جديـدة: هيكـل (".هو الذي أسكن الفلـسطينيني فيهـا) اهللا(فلسطني; فإن 

من أجل أهدافها التوسـعية الغاصـبة ) إرسائيل( وعندما تناقشا حول ما فعلته ).٢٢٩−٢٢٨
مثل مناحم بيجني ومـا فعلـه يف ديـر ) ناس(مع ": وخاصة مذبحة دير ياسني, أجاب آنشتني

هـؤالء ). إرسائيـل(ليـسوا اليهـود وليـسوا فكـرة ) النـاس (هـؤالءلكـن . ياسني معك حق
زيارة جديـدة, ص : هيكل. ("كرهم وترصفاهتم, أنا أحتدث عن غريهمنازيون يف ف) الناس(

٢٣٠.( 
ما يمكن مالحظته إمجاال أيضا عىل جمريات هذا اللقاء ومضمونه, أنه يؤكد لنا خاصية متيز 
هبا اليهودي عن غريه عرب التاريخ, حتـى صـارت ملمحـا وميـسام لـصيقا بـه لـصوق الظـل 
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أن التحرر اليهودي مرهـون بالقـضاء عـىل ": قائلةفكرة ماركس الللجسم, أال وهي خاصية 
هـذه . "املجتمع الرأساميل, وأن هذا التحرر هو ليس حتريرا لليهودي, إنام هو حتريـر لإلنـسان

الفكرة هي التي دفعت بآنشتني إىل التحدث عن احلكومة العاملية, وذلك عند دفاعه عن فكـرة 
وليس كام ظن الـبعض أن سـبب قدومـه إىل نبذ احلرب وهذا ما كان سبب قدومه إىل أمريكا, 

الواليات املتحدة هو اهلروب من النازية التي كانت بدورها قائمة عىل فكرة احلـرب املختلطـة 
مل تعـد قـادرة عـىل فهـم ) أوروبـا(بل رأ آنشتني أن القارة القديمـة . بفكرة الوطنية الضيقة

 تعد بـالكثري وتفـور قـوة وشـبابا )اأمريك(واستيعاب احلقائق اجلديدة, ولكن القارة اجلديدة 
, شـعر أن املنـاخ خمتلـف ووجـد ١٩٣٣ىل امريكا سنة إلذا عند قدومه بصفة هنائية . وانفتاحا

 للتحدث بكل حرية ومن دون تـضييق عـن فكـرة احلكومـة العامليـة, بـل االباب أمامه مرشع
رية وأن ال يـستجيب تعد األمر إىل أنه وجه نداء إىل شباب العامل بأن يرفض اخلدمـة العـسك

إىل هكذا نوع من االلتزامات احلكومية, مما يـؤدي إىل إحـراج الـساسة والعـسكريني, ولعلـه 
زيـارة جديـدة, : هيكـل. (بذلك يساهم يف وأد فكرة الوطنية الضيقة القائمة عىل فكرة احلرب

 ).٢١٢−٢١١ص ص 
إىل الـرئيس األمريكـي آنـذاك وهذا ما أد به أثناء احلرب العاملية الثانية إىل أن يوجه نداء 

ينبهه إىل خماطر تعاظم قوة أملانيا النازية, خاصة بعدما توصـل عاملـان أملانيـان مـن ) روزفلت(
فـراكلني (; فكتب آنشتني إىل )فريتز سرتاسامن(و) أوتو هاهن(حتطيم ذرة اليورانيوم أال ومها 

ة مـن العلـامء املختـصني يف مقرتحا عليه أن هتتم الواليات املتحدة بأبحاث جمموعـ) روزفلت
, وكان املغز من هذه الرسالة أن تسبق أمريكا وحلفاؤهـا هتلـر يف صـنع سـالح هذا املجال

نووي ردعي, وكانت الرسالة قد وجهت قبل اندالع احلرب بـشهر, إال أنـه تلقـى الـرد بعـد 
عـد ذلـك مـد وقد تابع آنـشتني ب. ثالثة شهور أي بشهرين بعد اندالع احلرب العاملية الثانية

تقدم مرشوع صناعة القنبلة النووية, الذي كان يعرف نتائج إجيابيـة, واستـسلمت النازيـة ومل 
ليـو (; فأشار بعض زمالئه عليـه وحتديـدا العـامل )القنبلة(تكن هناك حاجة سياسية الستعامل 

  أن يكتـب مـرة أخـر إىل الـرئيس األمريكـي−أستاذ الطبيعة يف جامعة كولومبيـا−) زيالرد
 . من داعك, بطلب االمتناع عن استعامل القنبلة الذرية ألنه مل يعد هنا)ترومان(اجلديد 
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أي اآلخـرون مـن −, عىل تقـدير أن غـريهم )ترومان(إال أنه مل يتحمس كثريا للكتابة ل
 أيـضا يـدركون انتفـاء دواعـي اسـتخدام −دون علامء الذرة, من رجال السياسة واجلـيش

, لكن الرياح جتري بغري ما تـشته الـسفن, ن بأيدهيم سلطة القرار, خاصة أولئك م)القنبلة(
, ثـم القنبلـة )هريوشـيام( بإلقاء القنبلة الذرية األوىل عـىل يفاجؤواوإذا بآنشتني وأصدقاؤه 

, فتجرع آنـشتني كـأس املـرارة وتلبـسته حالـة مـن الغـضب )نكازاكي(الذرية الثانية عىل 
فضاعة وهول عندما أزاح الستار عن الرعـب النـووي, والقرف, مما اقرتفته يد اإلنسان من 

لقى بالالئمة عىل نفسه وأنه لو كان يعلم أن هتلر سيتعثر يف مـرشوعه لـصنع قنبلـة ذريـة أو
وأن االستسالم سيفرض عليه باألسلحة التقليدية, ملـا كتـب تلـك الرسـالة إىل روزفلـت, 

. ه مـن املـسؤولية وإثـم احلـربّولكان بذلك برأ ضمريه عىل األقل وإن كان ذلـك ال يعفيـ
كانت قادمة عـىل أيـة ) القنبلة(فـوذلك ليس معناه أنه كان باستطاعته تغيري وجهة التاريخ; 

عندما تم تفجري القنبلتني فـوق املـدينتني اليابـانيتني, ويف زهـو −, وأن الناس يف زمانه حال
خ صـار خمتلفـا كليـا ومل  مل يدركوا أن جمر التاري−وفخر بتعاظم القوة والشعور بالسيطرة

تعد له صلة باملايض, وأن كل ما يقال عن فكرة احلرب, وفكرة الدولة وحتى فكرة الـسيادة 
ومن باب إخالء مـسؤوليته األخالقيـة هـو وزمـالؤه . أصبحت بحاجة إىل مراجعة عميقة

عـىل العلامء كتبوا تقريرا عن أنواع املخاطر اجلديدة الناجتة عـن اسـتعامل الـسالح النـووي 
, وملخـص هـذا )عامل واحد أو ال يشء(مستقبل البرشية, وقاموا بنرش ذلك التقرير بعنوان 

املقــال, أن الدولــة الوطنيــة يف ظــل التهديــد بــاحلرب النوويــة ســوف جتــد نفــسها ســلطة 
ويف ظـل هـذه األجـواء . دكتاتورية, وعليه فاألوضاع اجلديدة تقتيض نظاما عامليـا جديـدا

عـىل عـشاء ) آتشيسون(الرعب النووي, وبعد لقائه بوزير اخلارجية املشحونة باخلوف من 
روبـرت (ّيف نيويورك, هذا اللقـاء الـذي هـدف مـن ورائـه آنـشتني أن يتوسـط لـصديقه 

 بعـد الذي طلب منه إعفاءه من انتدابه لإلرشاف عـىل مـرشوع الـسالح الـذري) أوبنهيمر
وإذا . عاملة يف إطار اجليش األمريكيصدور قرار بوضع الطاقة النووية حتت إدارة اخلدمة ال

ومـن ) القنبلـة(بأن يقلـل نـشاطه املحـذر مـن خطـر ) آتشيسون(بآنشتني يفاجأبطلب من 
استحالة احتكار رس صناعتها, وايضا أن يقلل من دعوته إىل رضورة قيـام حكومـة عامليـة, 
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آلخـر أي إىل الطرف ا) القنبلة(وذلك بحجة أن آخرين يروجون لفكرة ترسيب رس صناعة 
االحتاد السوفيايت آنذاك, من أجل كرس احتكارها مما يؤدي إىل استحالة اسـتخدامها بـسبب 

غري أن محى الرعب النووي وترسيب الـرس النـووي للعـدو . معادلة توازن الرعب النووي
الربيطـاين وأيـضا العـامل الـشهري ) كـالوس فـوخس(تعاظم بعد قضية كـال مـن العـاملني 

ما قام به أنـه أثناء حماكمته أن الذي برر ) فوخس(, )رشيل(وزوجته ) جوليوس روزنربغ(
, ووضـعهم أمـام )القنبلـة(ّالضمري اإلنساين الذي حرك ثورة العلامء الـذين صـنعوا بدافع 

) روزنـربغ(أمـا . ما ابتلوا اإلنسانية به, وقد حكم عليـه بالـسجن عـرشين سـنة) جريمة(
اإلعدام عىل الكريس الكهربائي, عـىل أسـاس فقد حوكام وحكم عليهام ب) رشيل(وزوجته 

أن ما قاما به مها وغريهم من العلامء من ترسيب رس صناعة القنبلـة, أنـه سـاعد الـروس يف 
يف وقت قيايس, هـو خيانـة عظمـى, وكانـت بعـض التيـارات يف أوروبـا ) القنبلة(تصنيع 

ام كانا مـدفوعني وأمريكا تدافع عنهام كقديسني يف العرص النووي, وليس كجاسوسني ألهن
 .يف ما قاما به برضورات العرص وليس بأي دافع آخر, مادي أو أيديولوجي

حتى آنشتني مل يسلم من رشر هذه احلرب الرشسة والتـي كـان يـر فيهـا أهنـا نـوع مـن 
اهلسترييا األمريكية املخيفة, وأن املتابعات القضائية ضد العلامء هي نوع مـن حمـاكم التفتـيش 

 يف العامل من جديد, وانطلقت كالب الـصيد تبحـث عـن فـرائس مـن العلـامء الفكرية بعثت
, ويتساءل آنشتني حمتارا عن سبب هذا اجلنون )ادي ألمريكاالنشاط املع(بـواملفكرين تتهمهم 

الذي سيق إليه الناس يف أمريكا, والتي قامت أساسا عىل فكرة حرية االختيـار وفكـرة حريـة 
 أن أحـد أعـضاء الكـونغرس األمريكـي قـام وهـاجم أفكـاره −أي آنشتني−الفرد, كام أبلغ 
ومة العاملية وبدعو أنه طري يف نظرته إىل حقيقة خطر املد الـشيوعي, وبأنـه كالداعية إىل احل

قارص سياسيا وبأنه يتطاول عىل أمن وسالمة الواليات املتحدة وهو أجنبي وغريب عنها, بـل 
الدالالت العنرصية, كيف يشريون إىل أصله األملاين, ّيتعجب آنشتني من هذا املوقف املحمل ب

 مع أن كل من يف أمريكا هم من أصول أوروبية إذ مل يكن فيها مـن الـسكان األصـليني سـو
 ").القوة(اهلنود احلمر; فهو قد اختار أمريكا بوعي وحرية منه وهو خائف عليها من هسترييا 

 ).٢٢٨−٢١٨زيارة جديدة, ص ص : هيكل(
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ّراء ألربت آنشتني الرصحية جدا بخصوص املسألة اليهودية واالرهاب الصهيوين آلوختاما 
الـذي قـام بنـرش أوىل ) نونـوعفمردخـاي (العـامل والقوة األمريكية املتعاظمة, نذكر أن قـصة 

 ليـست ببعيـدة, ممـا كـان  النووي)ديمونة (مفاعل) إرسائيل(مرشوع عن املعلومات النووية 
وبعـد , )١٨(ثامنيـة عـرش سـنة ف القضاء الصهيوين بالسجن ملدة سببا بأن حكم عليه من طر

خروجه من السجن مل يسمح له حلـد الـساعة بـالتحرك وحريـة التنقـل واالدالء بتـرصحيات 
 .أهنا دولة ديمقراطية نموذجية يف الرشق األوسط) إرسائيل(للصحافة, مع ادعاء 

مـن جامعـة ) عـوم تشومـسكين(كام ال نـنس عـامل األلـسنية واحلوسـبة اللغويـة الـشهري 
, والذي كـان أشـد وأقـسى مـن )ماذا يريد العم سام( صاحب الكتاب الشهري ماساشوستس

غريه عىل الصهيونية العاملية وعىل اإلمربيالية األمريكية وضد سياستها القوميـة املتطرفـة, بـل 
ول غزة مع جمموعـة , كام أنه منع من دخيراها شبيهة إىل حد كبري بالدولة اإلمربيالية الرومانية

من املفكرين واملثقفني الغربيني, لالحتجاج ضد احلصار الصهيوين للشعب الفلسطيني وضـد 
 ).اإلرسائيلية(سياسة اإلبادة اجلامعية واملحرقة التي متارسها السياسة 

ّومن بني الكتب اجلديدة التي اطلعنا عليها مؤخرا ونحن نعد النسخة النهائيـة مـن مؤلفنـا 
كتبـه , والـذي (Le livre et le milieu Humain) "وسط اإلنساينالالكتاب و"هذا كتاب 

بحـسب مقدمـة ابنتـه رمحـة الـصادرة يف طبعـة , ١٩٥٦عام ) أفرو آسيوي(بعد صدور كتابه 
 . عن دار سمر باجلزائر العاصمة٢٠٠٧الكتاب سنة 

مقدمة :  اآليت وجدنا مادة الكتاب موزعة عىل الشكل,وعند اطالعنا عىل النسخة الفرنسية
, لوس أنجلس, وقد قامـت نـورة بوزيـدة برتمجـة ٢٠٠٧ابنته رمحة املوقعة بتاريخ شهر أوت 

والنـسخة ) األصـل(هذه املقدمة من العربية إىل الفرنسية, وهذا يضعنا أمام إشكالية النـسخة 
ول منـه ثم نجد بداية كتاب بن نبي القـسم األ. ومد املحافظة عىل حمتواها األصيل) املرتمجة(

 مـاي ٢٨فهـو يف مبتدئـه مـؤرخ يف أما القسم الثـاين .  القاهرة١٩٥٩ أفريل ٢٩موقع بتاريخ 
وهنـا ال نـدري إذا كـان هـذا . , القاهرة١٩٥٩ ماي ٢٥, القاهرة, ويف هنايته مؤرخ يف ١٩٥٩

خطأ طباعيا, أم أن التـاريخ األول يـشري إىل تـاريخ نـرش هـذا القـسم يف الـصحافة املـرصية, 
ثم نجـد خامتـة . يخ الثاين يشري إىل زمن الكتابة الفعيل للمقال أو هذا القسم من الكتابوالتار
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 ومـن دون اإلشـارة إىل ٢٠١٣الكتاب من طرف نور الدين بوكروح واملؤرخة يف شـهر أوت 
وما نسجله أيضا عىل هذا الكتاب, أنـه يف حقيقـة األمـر ال يعـدو أن يكـون يف . مكان الكتابة

 صفحة وصفحات مقدمة ابنتـه ٤٣ تتجاوزالصغري, وجمموع صفحاته ال حجم كتاب اجليب 
وموضوع الكتاب يدور حـول كتـب مالـك .  صفحات١٠ صفحة وخامتة بوكروح ١٣رمحة 

, وكيف تم تداول هـذه الفكـرة يف ظـل فرو آسيوياألبن نبي التي نرشها بالقاهرة منها فكرة 
, وكيف أن بن )يولوجي يف البلدان املستعمرةالرصاع األيد(التجاذبات الدولية يف إطار نظريته 

 بتأسـيس مركـز ١٩٥٨غوريون استفاد من الفكرة حيـث أوعـز يف هنايـة ديـسمرب مـن سـنة 
 اآلسيوية يف تل أبيب, وهو هبـذا يـضع هـذا الكتيـب يف خـط نظريتـه −الدراسات األفريقية 

 .اخلاصة باملسألة اليهودية املشار إليها آنفا
الـرصاع (ذي ينرش ألول مرة يف نسخته الفرنسية األصلية, هو كتـاب الكتاب اآلخر الأما 

, (La lutte Idéologique dans les pays colonisés)) األيديولوجي يف البلدان املستعمرة
 بمساعدة من طرف وزارة الثقافة, ومـا نـسجله عـىل ٢٠٠٨والصادر عن دار سمر أيضا عام 

الـشأن هو فرنسية ال تشتمل عىل ستة فصول كام هذا الكتاب من حيث مضمونه أن النسخة ال
مميـزة يف النسخة العربية بل عىل مقدمة, ثم مـادة الكتـاب إىل هنايتـه, حتـى أن اخلامتـة مل تكـن 

بوضعها يف مبتدأ صفحة جديدة وال معنونا هلا, بخالف النسخة العربية التـي نجـدها حتتـوي 
 ثم مدخل, وبعـد ذلـك الفـصل ,ن نبي باملعادي من طرف ب١٩٦٠ ماي ٢عىل تنبيه مؤرخ يف 

, والفـصل الثالـث )يف حلبة الرصاع(والفصل الثاين ) عموميات عن الرصاع الفكري(األول 
, والفـصل )مظـاهر أخـر للـرصاع الفكـري(, والفـصل الرابـع )تركيب آخر ملرآة الكف(

, )ضـيةحياة األفكار وقيمتهـا الريا(, والفصل السادس واألخري )عىل هامش كتاب(اخلامس 
 .ثم ملخص, وهبذا ينتهي الكتاب

وعليه ال ندري هل هذه اخلطة يف توزيع مادة الكتاب يف نسخته العربية هي مـن وحـي بـن 
نبي وتوجيهه أم هي من اختيار عمر مـسقاوي, والـذي يـرصح بـن نبـي أنـه هـو الـذي قـام 

 الـبالد الـرصاع الفكـري يف: بن نبـي (?بمراجعة األصول من أجل تقويم األسلوب اللغوي
 ).٧م, ص ١٩٨٥ − هـ ١٤٠٥, دار الفكر دمشق, املستعمرة
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النـسخة (و) النـسخة األصـل(ألنه فيام بعد نجد عدة اختالالت يف مادة الكتـاب بـني 
, ومن أبرزها وكام سبقت اإلشارة إليه توزيع مادة الكتاب هـذا مـن جهـة, ومـن )العربية

 يف النسخة العربيـة مـع أهنـا تـشتمل جهة ثانية أن هناك أجزاء كاملة من الكتاب اجتزأت
قيمة تقنية بافلوف وتطبيقها بطرق شـتى والفـرق بينهـا عىل معلومات تارخيية قيمة, منها 

وبــني االســتعامر ومــد اســتفادة هــذا األخــري مــن أفكــار بــافلوف يف جمــال الــرصاع 
ي املحـام(وهذا يف الفصل اخلامس, حيث نجده اي املرتجم يطبـق نظريـة . األيديولوجي

 عىل مثال شاب نبيل كيـف تـصنع منـه اإلدارة «L’avocat Compromettant» )ّاملورط
الـرصاع : بـن نبـي(ّاالستعامرية حماميا مورطا, وهذا املثال ال وجود له يف النسخة األصـل 

 ).١١٥−١١٤الفكري, ص ص 
 جتـدر , أوال)حياة األفكار وقيمتها الرياضية(واملثال الثاين يف الفصل السادس من الكتاب 

, وكام سبقت )النسخة الفرنسية(اإلشارة إىل أن هذا العنوان غري وارد يف كتاب بن نبي األصل 
أن بـن نبـي طبـق نظريتـه اخلاصـة اإلشارة إليه, بل هي من وضـع املـرتجم, وثـاين أمـر هـو 

, عىل حادثة تارخيية وهـي Combinaison) الرتكيبة(, وIdée) الفكرة(و Slogan) الشعار(بـ
ها من انحرافـات تارخييـة قبعأوما )  هـــــ٤٠−٣٥(ّكرم اهللا وجهه  عيل بن أيب طالب فةخال

 Malek Bennabi: La lutte Idéologique dans les)قعة صـفني,اخاصة بعد و

pays, colonisés, pp. 77-80) يف حني نجد يف النسخة العربية تطبيق عىل مثـال آخـر يف 
 وكذلك التقديم والتأخري, ,)١٢١−١٢٠لفكري, صص الرصاع ا: بن نبي (باب فقه الوضوء,

 بعد التطبيق عىل موضوع خالفة عـيل, فمثال بن نبي يذكر تطبيقا آخر عىل فكرة مؤمتر باندونغ
وكام قلنا وبعد ذلك يذكر املرتجم املثال الفقهي, وهذا بدوره يفقـد القيمـة األصـلية للفكـرة 

الـنص (مـن املرتمجة التشويش والتحوير للفكرة املراد رشحها ومناقشتها يف الكتاب, بل ويقع 
 ).قيمتها التارخيية(تفقد ) النص املرتجم(إىل ) األصل
 La lutte Idéologique dans, ونبدأ بكتـاب اخلاصة بكتب بن نبي العنونـة مسألة / ٢

les pays colonisés أوال نالحـظ )الرصاع الفكري يف البالد املـستعمرة(, والذي ترجم إىل ,
 Laغة اجلمع الواردة يف العنوان األصيل للكتاب غري واردة يف الرتمجة, إضافة إىل عبارة أن صي
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lutte Idéologiqueهـذا ? هل نرتمجها إىل املقاومة األيديولوجيـة أم الـرصاع األيـديولوجي 
ومفـردة ) فكرة(, إذ الفرق واضح بني مفردة Idéologiqueأوال, وثانيا هل نحافظ عىل لفظة 

هذه األخرية التي حتوي محولة معرفية وتارخيية من حيث الداللة واالسـتعامل يف ) ياأيديولوج(
 .جمال السياسة

, هـل Vocation du l’Islam I) وجهة العامل اإلسالمي(واألمر ذاته نجده مع كتاب 
أم نقبل الرتمجـة العربيـة ) مستقبل اإلسالم(ترتجم العبارة إىل وجهة اإلسالم التي حتمل معنى 

زيادة عىل أن عمـر مـسقاوي ) وجهة العامل اإلسالمي( اختارها أيضا عمر مسقاوي وهي التي
وهو الويص عىل مؤلفات بن نبي مل يرش يف الطبعات السابقة هلـذا الكتـاب إىل أنـه هـو اجلـزء 

 .األول
م بنـرش اجلـزء الثـاين مـن كتـاب ٢٠١٣/  هـــ ١٤٣٤ثم يطالعنـا عمـر مـسقاوي سـنة 

Vocation du l’Islam II «le problème juif») ٢وجهـة العـامل اإلسـالمي ج (
كام هـو وارد يف ترمجـة ) املسألة اليهودية(وليس ) ة اليهوديةاملشكل(والذي حيمل عنوانا فرعيا 

 األخر حافظ  نبي ترجم كتب بنامع أن املرتجم ذاته عندم. عمر مسقاوي املشار إليها أعاله
 ).مشكلة الثقافة(و) يف العامل اإلسالميمشكلة األفكار (عىل املفردة األصل مثل 

, نجد هذه الرتمجة العربيـة والتـي أنجزهـا )مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي(كتاب ويف 
كل من بسام بركة وأمحد شعبو بطلب من عمر مسقاوي, مل حتـافظ عـىل العنـوان األصـيل أال 

 Le»خته الفرنــسية  إذ ورد العنــوان يف نــس"مــشكل األفكــار يف املجتمــع املــسلم"وهــو 

problème des idées dans la société musulmane» إذ الفـرق واضـح بـني ,
 بل ونجـد ترمجـة أخـر أنجزهـا ).املسلم(و) اإلسالمي(وبني ) املجتمع(و) العامل(املفردتني 

, وهـذه الرتمجـة "تبسيط مشكلة األفكار يف العـامل اإلسـالمي"حممد عبد العظيم عيل بعنوان 
م عـىل ١٩٩٧ −هـــ ١٤١٨دار الدعوة للطبع والنرش والتوزيع باإلسكندرية عام صادرة عن 

 :−)هكذا كام هو وارد يف املقدمـة(−أساس أهنا الطبعة األوىل, وجاء يف خامتة مقدمة املخترص 
مما دعانا إىل تلخيص هذا الكتاب وإعادة صياغته بأسلوب مبسط لتقريبه إىل القارئ الكريم "

 ).٨ص (".عادة النظر يف ظروف عامله احلاليةالذي ندعوه إىل إ
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لذا نر رضورة الرجوع إىل مؤلفـات بـن نبـي يف نـسختها األصـل ومراجعـة الرتمجـات 
السابقة, ألن فيها الكثري مما جتب مراجعته وتصويبه وفـق مـا ورد يف الـنص الفرنـيس; فتغيـري 

ل ويوجـد يف معجمنـا اللغـوي صـعبارة ما أو مصطلحا ما أو مثاال تطبيقيا ما بام ال يوافق األ
صـل والتـي تـؤدي معناهـا, ويـتم اختيـار العريب املفردة البديلة املكافئة للمفردة الفرنسية األ

العبارة التي ال تؤدي املعنى ذاته أو املثـال الـذي ال يـستقيم وسـياقات النـصوص الـواردة يف 
اء عىل مستو النظريـة املضمون املعريف للكتاب سوالكتاب, كل هذا يؤدي بدوره إىل حتريف 

 .أم عىل مستو التطبيق
وهذا ليس معناه إغامط األستاذ عمر مسقاوي أو عبد الصبور شاهني أو بسام بركة أو أمحد 
شعبو حقهم وفضلهم يف ترمجة مؤلفات بن نبي رمحه اهللا, ولكن من موقـف أكـاديمي بحـت 

 يتسنى للباحث واملثقـف , قدمنا هذه املالحظات حتىةومن وجهة نظر علمية موضوعية حمض
العريب عموما واجلزائري خصوصا من الوقوف عىل أفكار بن نبي وهي واضحة وصافية مثـل 

 .ماء معني
ومن بني الدراسات السابقة التي تناولت حياة وسرية مالك بن نبـي الشخـصية والفكريـة 

نجـد مـن بـني ددة, وحماولة وضعها يف إطار ظروفها التارخيية التي أنتجتها وفق سياقاهتا املتعـ
مالك بن نبي, مفكر اجتامعي ورائـد إصـالحي "بـهذه الدراسات كتاب حممد العبدة املعنون 

م, والذي ٢٠٠٦, صادر عن دار القلم بدمشق, سنة )م١٩٧٣−١٩٠٥= هـ ١٣٩٣−١٣٢٣(
 األول والذي شـمل املباحـث التاليـة, وضـع :متحورت مادة بحثه حول حمورين أساسيني مها

االحتالل الفرنيس, ومبحث مراحل حياة مالك بن نبي عرب أربعة مراحـل وهـي اجلزائر حتت 
, ثـم اللجـوء )ِالبلد املستعمر(, ثم مرحلة اهلجرة إىل باريس )البلد املستعمر(الطفولة اجلزائر 

أمـا املبحـث الثالـث, فقـد . إىل مرص, وأخريا املرحلة الرابعة وهي جزائر ما بعـد االسـتقالل
ونات شخصية مالك بن نبي واملؤثرات الفكرية التي بلورت رؤيتـه خصصه للحديث عن مك

 وختم الفصل األول بمبحـث تقيـيم .اإلصالحية بل ونظريته يف االجتامع والتاريخ واحلضارة
ومناقشة أهم األفكار التي شغلت مالك بن نبي, ابتداء بفكرة احلضارة ومـشكالهتا, وموقفـه 

مبدأ الالعنف ومفهومه عند مالك بن نبي, وأيضا فكـرة من احلركة االصالحية يف اجلزائر, ثم 
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القابلية لالستعامر التي كانت حمط انتقاد شديد من طرف معارضيه, وأخـريا فكـرة إنـسان مـا 
ثم يعرض املؤلـف أهـم آراء . بعد املوحدين أو ما يطلق عليها بن نبي مرحلة ما بعد احلضارة

وهبذا تنتهي مباحث الفـصل األول . احلضاريوأفكار بن نبي اخلاصة بسبل النهوض والتغيري 
لينتقل يف الفصل الثاين الذي جعله خاصا بالتعريف بمؤلفات بن نبي وعـرض أهـم مـا جـاء 

 . وكان جمموعها ثامنية كتب,فيها من مواضيع وتاريخ وفكرة كل كتاب
 يصدر مؤلف بعنوان مالك بـن نبـي والوضـع الـراهن, مـن طـرف حممـد ٢٠٠٧يف سنة 

حيث وطأ ملوضوع كتابه بمقدمة حتدث فيها عن راهنية مالك دار الفكر بدمشق, شاويش عن 
بن نبي وعن جدو تبسيط أفكاره للمهتمني بموضـوع مـشكالت احلـضارة وقيمـة أفكـاره 
بالنسبة للمرحلة الراهنة التي يعيشها العـامل العـريب واالسـالمي, بمعنـى البحـث يف اجلانـب 

بي, وهلذا جعل املبحث األول من كتابـه نقـدا لفكـرة القابليـة العميل أو التطبيقي ألفكار بن ن
, حيث خيلـص إىل القـول "يف النقد املنطقي ملفهوم القابلية لالستعامر"لالستعامر حتت عنوان 

إن بن نبي خالفا للمعتقـد الـسائد عنـد (...)  شديد اجلاذبية "القابلية لالستعامر"بأن مفهوم 
الستعامر نتاجا هلذا االستعامر وليست مقدمـة مـسببة لـه, ولكـن الكثريين كان يعترب القابلية ل

استعمل املفهوم من طرف كثريين وألغراض شتى متناقضة األغراض واملقاصد; فمـنهم مـن 
 بمعنى أن القابلية هي حالة مهيئة وممهدة حلالة االستعامر, كام استعملها البعض وظف املفهوم

السيايس واالقتصادي والثقايف مع الـدول الكـرب, اآلخر هبدف تسويغ االستسالم والتطبيع 
مما يفيض يف النهاية إىل التطبيع مع الكيان الصهيوين املحتل وتـصفية قـضية فلـسطني القـضية 

 ثـم ).١١−١٠صـص (.املركزية لألمة العربية يف رصاعها الوجودي مع هـذا الكيـان املحتـل
املفهوم والتمثل التـارخيي مـن يعرج عىل موضوع رشوط النهضة عند مالك بن نبي من حيث 

خالل أدوارها الـثالث وكيفيـة تـشكل شـبكة العالقـات االجتامعيـة ودور الـدين يف ذلـك, 
د, وفكرة املنطق العمـيل واملعادلة البيولوجية واملعادلة االجتامعية ودورمها يف توجيه نشاط الفر

 من وجهة نظر بن نبـي يف وجيه األخالقي ودور الثقافة, ثم توظيف كل هذه املفاهيموفكرة الت
فهم الظاهرة االستعامرية احلديثة التي يعيشها جمتمع ما بعد املوحدين كام يقول مالك بـن نبـي 

بعدها ينتقل الباحث ليناقش مبحث عامل األفكار عند بن نبي وعالقتها بعامل األشياء . رمحه اهللا
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حتتـاج للبحـث والنقـد هذه هي املواضيع التي رأ صاحب الكتـاب أهنـا . وعامل األشخاص
 .والتحليل

مالك بن نبـي, عـرصه وحياتـه ونظريتـه يف "ما كتبته الباحثة فوزية بريون بعنوان ثم نجد 
 وقدم له األستاذ املرحوم أبـو القاسـم ,٢٠١٠, والصادرة عن دار الفكر بدمشق يف "احلضارة

املحطـة األوىل : ي والذي ركزت فيه عىل إبراز ثالث حمطات رئيسة يف دراسـتها وهـسعد اهللا,
وهي وضعية اجلزائر حتت حكم االستعامر الفرنيس يف الفصلني األول والثاين, واملحطة الثانيـة 
تناولت فيها السرية الذاتية ملالك بن نبي من الطفولة إىل الشباب; فـاهلجرة إىل فرنـسا ; فبدايـة 

د االستقالل وهـذا كلـه انتاجه الفكري بفرنسا, ثم هجرته إىل مرص, ثم رجوعه إىل اجلزائر بع
أما املحطة الثالثـة فقـد أفردهتـا للحـديث عـن نظريـة االجـتامع . يف الفصل الثالث من كتاهبا

 ونقـده والتاريخ يف فكر بن نبي, وكذلك التطرق إىل سبل النهوض باألمـة العربيـة واملـسلمة
 مالك بـن للحركات النهضوية واالصالحية يف زمانه, ثم ختمت دراستها باحلديث عن نظرية

ثم ذيلت دراستها . نبي يف احلضارة, وهذه املباحث شملت الفصل الرابع واخلامس والسادس
ر مالك بن نبي يف النخبة املثقفة السورية ومد عناية مؤسـسة دار الفكـر فكباألثر الذي تركه 

 .بنرش آثار مالك بن نبي
فية تناول السرية الذاتيـة وما مسجله عىل املؤلفني أهنام متقاربان من حيث خطة البحث وكي

مالـك بـن "والفكرية ملالك بن نبي, وبعدها تطالعنا دراسة من إنجاز عمر بن عيسى بعنـوان 
−, الـصادر عـن دار الفكـر"نبي يف تاريخ الفكر اإلسالمي ويف مستقبل املجتمـع اإلسـالمي

األسـتاذ  وهو مرتجم عن الفرنسية وأرشف عليه وقـدم لـه ,٢٠١٠ سنة , الطبعة الثانيةدمشق
, وهو يقع يف ثالثة مباحث, األول بعنوان مالك بن نبـي يف تـاريخ الفكـر عمر كامل مسقاوي

, يتناول فيه موضوع الفكرة ودورهـا, ثـم يليـه مبحـث مالـك بـن نبـي ومـستقبل االسالمي
املجتمع االسالمي, الذي تعرض فيه لفكرة املفهوم الغيبي عند بـن نبـي, وموضـوع االسـالم 

ضوع فقه العاملية ودور االسالم يف نزعة العاملية, خيتم الكتاب بمبحث أخري وهو املكافح, ومو
وفكرة هذا الكتاب جاءت الستخالص الدروس والعرب مـن . بعنوان من تراث مالك بن نبي

أفكار بن نبي خاصة تلك التي متثل نرباسا ونورا هاديا تقتفي األمة أثره لتخرج من نفق ختلفها 
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أن هذا الكتاب مثل سابقيه ينتهي بمبحث متعلق بآثار بن نبـي, وهـذا يثـري وهواهنا, كام نجد 
تساؤال وهاجسا لد الباحثني يف تراث الرجل, ودائام يتملكهم سؤال مـا هـي اآلثـار التـي مل 

 ?تظهر للعلن بعد مما خلفه رمحه اهللا, وإىل متى تر النور
اجلزائر, بعنـوان −ن دار املعرفة تطالعنا دراسة ثالثة صادرة ع−٢٠١٠أي −ويف ذات السنة 

فيها ركز بحثه وحتليله عىل نظريـة  والبناء احلضاري عند مالك بن نبي للباحث جياليل بوبكر,
احلضارة عند مالك بن نبي من حيث املفهوم وعالقتها أي احلضارة بالثقافة والدين والتـاريخ, 

سري تقدم االنسان عرب تارخيه تواجه وعنارصها املكونة له وأطوارها ومشكالت احلضارة التي 
وما مضمون الرسالة احلضارية, وكيفية القيام بفعـل التجديـد احلـضاري ومـا هـي رشوطـه 
ووسائله وأبعاده, وكل ذلك ليس بمعزل عن إسقاط هذه املفاهيم النظرية واملقاربات املنهجية 

 .ّالبنابية عىل واقع التاريخ احلديث واملعارص للعامل العريب واإلسالمي
 دراسـة اسـتقرائية, معـامل املـنهج يف ,م تصدر دراسة بعنوان مالك بن نبـي٢٠١٢ سنة ويف

 عـن , من إنجاز موالي خليفة ملشييش"مشكالت احلضارة"تأصيل العلوم االنسانية ملرشوع 
دار النايا ودار حماكاة للدراسات والنرش والتوزيع بدمـشق, وهـذا الكتـاب يبـدو مـن خـالل 

مرشوع "ه يقصد به وضع اخللفية النظرية ملرشوع ما أطلق عليه حينها عنوانه أن هدف صاحب
, والتي عمل املركز العاملي للفكر اإلسـالمي بواشـنطن "أسلمة العلوم االجتامعية واالنسانية

حينها عىل حتقيقه برئاسة طـه جـابر العلـواين, وكـان اهلـدف يف صـورته النهائيـة هـو كيفيـة 
محه اهللا واستثامرها يف جمال احلراك السيايس الـصاعد آنـذاك يف االستفادة من نظريات بن نبي ر

العامل العريب, ولذا كانت مباحث الكتاب تتوزع عىل مبحث مقـدمات يف مـرشوع مـشكالت 
احلضارة, ومبحث سرية مالك بن نبي الشخصية ومساره الفكري ومصنفاته, ثـم اخلـوض يف 

ركـة اإلصـالحية اجلزائريـة حينهـا, ومـد السياق التارخيي ملرشوع بن نبي, وما عالقته باحل
أما الفصل الثاين فقـد خصـصه . استفادة العروي من أفكار بن نبي وهذا كله يف الفصل األول

للحديث عن موضوع املنهج والعلم واألخالق والعالقة بني هذه العنارص الـثالث وتأثرياهتـا 
ثـم عـىل املـستو احلـضاري, يف حياة الفرد عىل املستو الفكري واالجتامعي واالقتـصادي 

أمـا  . من خالل مرجعيتـه املعرفيـة اإلسـالمية"املنهج"وخيتم الفصل بام كان مبتدؤه أال وهو 
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الفصل الثالث من الكتاب فقد أفرده ملنهج التحليل النفـيس الـذي وظفـه بـن نبـي يف دراسـة 
 يف دائـرة "طياملنعكس الرش"شخصية الفرد الواقع حتت حالة االستعامر األورويب من خالل 

الرصاع الفكري يف البالد املستعمرة, وكيفية فهم املكونات النفسية للمجتمعـات مـن خـالل 
ثم ينتقل يف الفصل الرابع إىل موضوع املنهج يف علم . علم نفس الطفل كام وظفها بن رمحه اهللا

ن نبـي يف  أال وهو استثامر نظريات بـ,االجتامع وصنع األمر نفسه الذي كان يف الفصل السابق
إلسالمية والعربية من منظور أسلمة علم االجـتامع, دراسة مشكالت احلضارة يف املجتمعات ا

بمعنى إجياد مقاربات منهجية جديدة خاصة هبذه املجتمعات ألهنا ختتلف من حيث الظـروف 
عن تلك التي عرفتها أوربا يف مسارها التارخيي وعىل غرارها علومهـا ومعارفهـا التـي كانـت 

وعليـه ينتقـل إىل الفـصل الـسادس اخلـاص بموضـوع . ا لذلك التطور احلاصل عندهانتاج
 الفـرد أو عـىل مـستو الرتبية واملنهج الرتبوي وعالقته بالتغيري االجتامعـي إن عـىل مـستو
املجتمع, وكيفية فقه سنن النفس واملجتمع وعالقتها بـسنن التـاريخ, ومـا هـي سـبل حتقيـق 

ّ وخيتم أخريا بالفصل السادس الذي يعد فصال عمليا تطبيقيا لكافة .املنهج الرتبوي األنموذج
 .ما تقدم أال وهو موضوع املنهج يف عامل السياسة تنظريا وتطبيقا

األستاذ عمر كامل مسقاوي صديق مالك بن نبي مؤلفا ضخام من  يصدر ,٢٠١٣ويف سنة 
/ دمـشق − عن دار الفكر,"يف صحبة مالك بن نبي, مسار نحو البناء اجلديد"جزأين بعنوان 

وقد أفرد الباب األول من خالل أربعـة فـصول كاملـة للحـديث . بريوت−دار الفكر املعارص
عن بدايات التواصل بينه وبني مالك بن نبي رمحه اهللا, وظهور أول كتاب بالعربية بإرشاف بن 

ل, أما الفصل نبي نفسه وبداية تعرف القارئ العريب عىل فكر مالك بن نبي هذا يف الفصل األو
) العفـن(املقارنـة بـني كتابـه  و"الطفـل"الثاين فكان موضوعه البحث يف مذكرات بن نبـي 

, ومرحلــة تواجــد بــن نبــي يف اجلزائــر كــام وردت يف كتابــه ١٩٦٩ وكتابــه الطالــب ١٩٥١
أما الفصل الثالث والذي خصصه للحديث عـن مرحلـة بـن نبـي . "مذكرات شاهد القرن"
, ففيـه تطـرق إىل مرحلـة تواجـده رمحـه اهللا ببـاريس ١٩٦٩ "لطالبا−الشاهد عىل القرن"

وبداية التأسيس لفكرة النهضة, ومـد تـأثري احليـاة الباريـسية يف حياتـه ومـد تفاعلـه مـع 
معطياهتا الثقافية ومنجزاهتا احلضارية, وكيف استثمرها يف بنـاء تـصوراته النهـضوية بـل ويف 
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وخيتم الباب األول بفـصل رابـع حتـت . ّورويب يف حد ذاتهبناء نظرياته التحليلية للمجتمع األ
, وفيه يتناول مرحلة احلرب العامليـة الثانيـة وسـقوط بـاريس "مالك بن نبي الكاتب"عنوان 

 والظـروف املـصاحبة ,حتت االحتالل األملاين, ثم مرحلة حتريرها من طرف قـوات التحـالف
 وبعـده كتابـه ,, وبعـده كتابـه"وط النهـضةرش", ثم كتابه "الظاهرة القرآنية"لتأليفه كتابه 

«VOCATIO DE L’Islam»املراجـع األساسـية "بـالثاين فقد عنونه   أما الباب. بالفرنسية
مقدمة بني يدي املرتكزات األساسية ملصادر "بـّ, مهد له بمقدمة عنوهنا "ألصول فكر بن نبي

رض املؤلـف ملوقـف بـن  يعـ−أي هذه املقدمة− وفيها ")مشكالت احلضارة(مرشوع بن نبي 
نبي من حركة مجعية العلامء املسلمني اإلصالحية, وكيف قـيم إنتاجهـا الفكـري ومـرشوعها 
الرتبوي اإلصالحي ومسارها السيايس, ثم ينتقل للحديث عن إنسان ما بعد املوحدين الـذي 
ع يمثل مرحلة ما بعد احلضارة يف الدورة احلضارية, ومن هنـا كـان منطلـق تفكـريه يف مـرشو

النهضة وسبل التغيري وإعادة البعث احلضاري ملجتمعـات تعـيش حالـة االسـتعامر األورويب 
يف جتربة بن نبي يف التأليف ودواعي التفكري يف وبعدها خيوض ). ٣٢٠−٣٠٥صص .(احلديث

, )رشوط النهـضة(, فكتـاب )١٩٤٧لبيـك (; فقـصة )الظاهرة القرآنية(كل كتاب, بدءا من 
وخيـتم البـاب الثـاين ) الفكرة اإلفريقية اآلسيوية(اجلزء األول, ثم ) ميوجهة العامل اإلسال(فـ
هذا العمـل يـشكل جـزءا مـن خمطوطـات "والذي يقول عنه ) الكتاب والوسط اإلنساين(بـ

فكـرة (مالك بن نبي غري املنشورة, تركها ليقوم ورثته بوضعها يف خدمة قارئ بن نبي لكتاب 
كتـاب بكاملـه مـع مقدمـة إلبنتـه الـسيدة رمحـة بـن نبـي ولقد صدر ال). اإلفريقية اآلسيوية

 أمـا ).٣٨٥ص ( "بالفرنسية, وسنتوىل العمل عىل ترمجته مع مقدمته يف سلسلة إنتاج بن نبـي
, وهو متكون مـن "املهاجر إىل القاهرة"بـالقسم الثاين من الكتاب يبدأ بالباب الثالث املعنون 

القابليـة لالسـتعامر قـراءة أوليـة يف أوراق بـن نبـي, هجرة من االستعامر إىل : املباحث التالية
اخلروج إىل القاهرة, الفكرة اإلفريقية اآلسيوية وشبكة العنكبـوت, مالـك بـن نبـي والوسـط 
الثقايف يف القاهرة مفكر قبل زمانه, كتاب الظاهرة القرآنية يف جملس حممود شـاكر, مالـك بـن 

, ثم ينتقل للحديث عن سفر بـن نبـي )قافةمشكلة الث(نبي يرشح مرشوع أفكاره حتت عنوان 
حـديث يف البنـاء (إىل لبنان وسورية إىل كل من بـريوت وطـرابلس ودمـشق, وفكـرة كتابـه 
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فكـرة (, واإلضافات التي أدخلها عىل كتابه رشوط النهضة, وكذا التطـرق إىل كتابـه )اجلديد
 األفكـار يف العـامل مـشكلة(, و)الرصاع الفكـري يف الـبالد املـستعمرة(و) كومنولث إسالمي

) مـشكالت احلـضارة(, واإلشارة إىل مطبوعة خـارج سلـسلته )اإلسالمي والرصاع الفكري
وهو يف هذا يتحدث عن طرائـق ) اإلستعامر يلجأ إىل االغتيال بوسائل العلم(أصدرها بعنوان 

ي املــستعمر يف قتــل املفكــر يف الــبالد املــستعمرة عــىل املــستو النفــيس واالجتامعــي واملــاد
واألخالقي, حتى جيهض أية أفكار تقود املجتمع إىل اخلالص من نري املستعمر املستبد, وذلك 

 يمختلف متثالهتا الفكرية والعاطفيـة واالجتامعيـة والدينيـة باستخدام وسائل احلرب النفسية
, )٨٨٠−٨٦٥صص (وبعدها يتطرق للحديث عن احلياة الشخصية ملالك بن نبي . واملعيشية

, وفحو الرسالة التي تركها قبل مغادرته إىل اجلزائر, وما هي ١٩٦١ه ملرص سنة وعن مغادرت
ولذا كان منطقيا أن يكـون البـاب الرابـع . األفكار التي دوهنا يف أوراقه قبل عودته إىل اجلزائر

 أي "م١٩٧٣ إىل ١٩٦٣العائـد إىل اجلزائـر مـن "والذي جمموعه ثامنية فصول كاملة بعنوان 
ته رمحه اهللا, وهو باب خصصه ملـرشوع بـن نبـي الـذي سـطره جلزائـر مـا بعـد إىل تاريخ وفا

االستقالل, وكيفية بناء ثقافة االستقالل وإعادة صياغة الفرد اجلزائري وختليصه من الظـواهر 
السلبية واألمراض احلضارية التي كبلته طيلة احلقبة االستعامرية, والـسبل الكفيلـة بنقلـه مـن 

فـال عجـب إن حتـدث بـن نبـي عـن الثقافـة . فاعلية يف احلضارة اإلنـسانيةحالة السلبية إىل ال
واأليديولوجيا واألفكار, وما هي املشكالت العملية املرتتبة يف املجتمعـات العربيـة واملـسلمة 

, وبعـدها واملفاهيم اخلاطئة عن البناء والتكديس والشيئية ووثنية الشخصية وصـنمية الفكـرة
ليـدز وإىل −نبي إىل كل من اإلحتاد السوفيايت آنذاك وإىل بريطانيايتحدث الكاتب عن سفر بن 

الصني والواليات املتحدة األمريكيـة وإىل الـسعودية, ومـا صـحب ذلـك مـن وفـاة زوجتـه 
الفرنسية خدجية, وكتابه املسلم يف عامل االقتصاد, ووصيته قبـل وفاتـه بخـصوص خمطوطاتـه 

 كان عبارة عن خالصات عامـة عـن مـسار بـن وختم الكتاب بالفصل الثامن الذي. وأفكاره
 .نبي املفكر ومرشوعه مشكالت احلضارة

يف ختام هذه اإلشارات الرسيعة لبعض املؤلفات التـي تناولـت الـسرية الذاتيـة والتجربـة 
التارخيية ملالك بن نبي ولنظرياته وأفكاره بخصوص الظاهرة احلضارية, نقول هذه لـيس كـل 
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 عديد الدراسات األكاديمية اجلامعية من رسائل ماجـستري ومـن ما كتب عن املؤلف بل هناك
أطاريح الدكتوراه, التي حاول من خالهلا الباحثون أن يقفوا عىل مـسار حياتـه الشخـصية أو 
عىل نظرته اإلصالحية أو رؤيته االسترشافية, ولـذا جعلنـا هلـا ملحقـا يف آخـر الكتـاب وقـد 

سعود فلويس وهـو جهـد ييـرس األمـر للبـاحثني عـىل استفدنا من قائمة قام برتتيها الباحث م
 .خمتلف مشارهبم الفكرية

 ا ورضورية للوقوف عنـده كبريةهذه جممل املالحظات الرضورية التي رأيناها ذات أمهية
ّ, ونرجو من اهللا سبحانه التوفيق والسداد, وهو من وراء القـصد وإليـه اإلنابـة إليهاة رواإلشا

 .ومنتهى الرجاء
  م٢٠١٥ناير  ي١٨وهران 

  غازي الشمري
 جعفر يايوش
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  القسم األول
  "يبمالك بن نيب اإلنسان، إنسان بن ن"

  مراجعة وتقويم للسرية الذاتية
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  املبحث األول

  :مالك بن نيب اإلنسان
هناك سؤال منهجي يطرح ذاته دوما, وهو ما مصدر هذه  :١الفطريات والتارخييات / أ  

 هل كل معرفة تعتمـد عـىل معطيـات معرفيـة ? نستشعر وجودها فيناّاألوليات املعرفية, التي
 وهنـا فالباحـث يف ?املؤسسة لفكر مالك بن نبي فـيام بعـد )الفطريات(سابقة, تكون بمثابة 

سرية ذاتية من هذا النوع وهبذا الثقل الفكـري والتـارخيي عليـه أن يـستدعي كافـة معطيـات 
والدينية وحتى اجلغرافية, وعليه فام يتكون من مفـاهيم املحيط اإلجتامعية والثقافية والسياسية 

 . يف آن واحد)شخصي( و)كوني( هو
ّوعىل هذا املعطى فنحن أمام أولية األسس العقلية يف الذات اإلنسانية عىل مستو الكينونة 

الـزمن وصـريورة التـاريخ, ومـن ثـم نجـد أنفـسنا أمـام رضورة األخـذ  الرتباطها بحركـة
 وبام أن الذات اإلنسانية منذ الوهلـة ,د معريف آخر مضاف لألسس العقلية كراف)التجربـة (بـ

األوىل تتأثر بمعطيات املحيط اخلارجي وبمعطيـات العقـل, كـل هـذا ينـتج تـراكام خرباتيـا 
                                                            

 اإلنـسان يولـد التـي األصلية والطبيعة اجلبلة معنى )الفطرة( مفردها والتي فطريات,ال بمصطلح نقصد − 1
 حيـث مـن ختتلـف فإهنـا واملـصدر واألصـل, الطبيعة حيث من واحدة كانت إن )الفطرة( أن غري هبا, حممال

 + الفطـرة لـه مـن وهنـاك غريزيـا ذكـاؤه فيكون عليها; خلق التي الفطرة حدود يتعد ال من فهناك درجاهتا;
 الفكـر أن غـري ,)التـدين فطـرة( عليهـا كلهم الناس سبحانه اهللا خلق التي الفطر أوىل ومن اخلربة, + الذكاء
 طبيعـة فهـم يف األصـيل املكـون هـذا عـن باليـسري ليس ولوقت غفل العريب للعامل بالنسبة واملعارص احلديث
 كانـت وإن بياجيـه, جـان الفرنـيس املفكـر رأسهم وعىل التكوينية املعرفة منظرو جاء حتى البرشي, السلوك
 اخلـربة حلـصول املنظمـة واآلليـات الكيفيـات معرفة إىل الوصول منها يراد التكوينية املعرفية النظرية أهداف
 تعديل يمكن كيف ثم ومن لألفكار, ومنتجا مفكرا ساناإن يصري أن غاية إىل والدته منذ اإلنسان لد واملعرفة
 بريئة ليست التكوينية فالنظرية املستقبلية; إسرتاتيجيته بحسب املوجه أو املؤطر وفق وتوجيهها تفكريه طريقة
 ثمـة ومن التفكري آليات خالل من اإلنسان تفكري يف التحكم القصو غاياهتا يف يراد إذ التطبيق, مستو عىل

 إىل واإلبتكـار اإلبداع من فيتحول اإلنساين; التفكري نمذجة يمكن األخري ويف التفكري أنامط يف لتحكما يسهل
 ...والنمذجة والنمطية اآللية
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 فكيف كان ذلك مع أستاذنا ?الرؤية واملنهج واألداة, مما أسهم يف بلورة )النفس(ينعكس عىل 
 ?مالك

بع السرية الذاتية هو ما دونه األستاذ بن نبي بيده متحـدثا عـن نفـسه املصدر األساس يف تت
 ٢ الطفـل, واجلـزء ١مذكرات شـاهد القـرن, اجلـزء " وعن جتربته, وذلك من خالل مدونته

, ومن هنا نجد أن من يود تكوين رؤية واضحة عن فلسفة مالك بن نبي التارخييـة )١("الطالب
 .صدرواحلضارية عليه بالرجوع إىل هذا امل

  :الطفل/ أ/١
 يركز مالك بن نبي يف تـدوين سـريته عـىل ذكـر األرسة ودورهـا الـرئيس يف :األسـرة 

تكوين شخصيته, واخلالل التي اكتسبها من والدته ووالده, وشـعوره الـدائم بمـسؤوليته 
الزمن بسبب مواقفه الفكرية التـي كـان يعلنهـا بـني  عام آلت إليه حال أرسته بعد مدة من

 .خرالفينة واأل
ولكن حديثه عن األرسة ليس رسدا روائيا خاليا من الفائدة التارخيية بـل واملعرفيـة أيـضا, 
بل جيعل األرسة هي الركيزة األوىل واألساس الذي تكونت من خالله ذاتـه احلاملـة يف مرحلـة 
ا ّالطفولة, وخاصة جدته احلاجة زليخة ابنة اجلدة الكرب والتي عمرت مائة عام, وهو يرسد لن

ّكيف كان هو وبقية أطفال العائلة يتحلقـون حوهلـا يف ليـال الـسمر الـشتوية وهـي تـأرسهم  ّ ّ

                                                            
 القـرن شـاهد مـذكرات :الذاتيـة بـسريته يتعلـق فـيام يطـالع أن عليه نبي بن مصادر إىل الرجوع يود من − 1
 شـاهد ومـذكرات .صـفحة ٣٥٠ ,١٩٦٩ األوىل الطبعـة بريوت, الفكر دار القنوايت, مروان ترمجة )الطفل(

 .صـفحة ٣١٤ ,١٩٧٠ األوىل الطبعة بريوت, الفكر دار ,)نبي بن مالك( املؤلف بقلم ترمجة)الطالب( القرن
 :الفرنسية باللغة وأيضا

Mémoires D’un Témoin du Siècle, première partie (l’enfant)Alger, 1ere édition 1969, 239 
pages. et aussi le livre intitulé: Mémoires D’un Témoin D’un Siècle (l’enfant, l’étudient, 
l’écrivain et les carnets) , présentation et notes de Nour-Eddine BOUKROUH, édition 
SAMAR , Alger, 2006, 543 pages. et le second livre de Nour-Eddine BOUKROUH, 
intitulé: L’ISLAM Sans L’Islamisme, Vie et pensée de Malek Bennabi, édition SAMAR, 
Alger, 2006, 526 pages. 

 ,١ط دمـشق,−الفكـر دار احلـضارة, يف ونظريتـه وحياتـه عـرصه نبـي, بن مالك :بريون فوزية :أيضا وانظر
 .١٠٥−١٠٤ صص ,٢٠١٠
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, وإذا به يكتشف بعد ذلـك وبـزمن غـري يـسري )١(بطريقتها األخاذة يف الرواية ورسد القصص
الدور الرتبوي الروحي الذي كانت تؤديه, وآثار تلك الرتبية الروحية التـي اسـتمرت معـه يف 

 من خالل سـرية والدتـه ودورهـا كربـة بيـت )٢()األم( كام أنه يركز عىل دور .ويلمشواره الط
                                                            

 قـد بايـة, احلاجـة جـدة, أرسيت, أفـراد بـني من عال,ف وجدت انني" :هذه جدته عن نبي بن مالك يقول − 1
 الطفـل, القـرن, شـاهد مـذكرات ".عمـري من الرابعة أو الثالثة يف أكون عندما وستموت سنة مئة عمرت

 جديت إن" :عنها يقول ألمه, جدته فهي والروحي الرتبوي املستو عىل كثريا فيه أثرت التي جدته أما ,٩ص
 غـادرت بايـة, احلاجـة أمهـا, أن كيـف اخلصوص وجه عىل يل وتقص يل, صهاستق زليخة, احلاجة أمي, من

 املأسـاة ذكر ولكن الطويل عمرها عمرت أن بعد وماتت (...). الفرنسيني دخول يوم أرسهتا مع قسنطينة,
 مـثيل, أحفادهـا, أبنـاء خميلة عىل مفعوهلا املرء يدرك وقد ..معها متت مل هنا خلصتها كام شباهبا يف عاشتها التي
 جيـب إنـام ..سنة مئة األخر هي عاشت التي زليخة احلاجة ابنتها الشتوية, السمر ليايل يف هلم, تقصها عندما
 إن .املباركـة الليـايل تلـك يف حواليهـا مندهـشني جتعلنا موهبة القصص فن يف هلا كان قد جديت أن نضيف أن

 ابـن وأنـا البـاطن،  عـن  استقصاء مليةع يل كشفت كما اخلصوص وجه على املدرسة تلك يف تكون ضمريي
 هـو مـا :الـسؤال هذا عن أجيب أن بباريس مثيل طلبة اإلخوان, بعض مع عيل كان عندما العمر, من الثالثني
 به? تدينون مصدر أي إىل أو من? وإىل ..حياتكم? يف به تعتزون عمل أجل
 مـن الـصدقة أن جـديت مـن تعلمت ...)( :نفيس يف األيام طوهتا بعيدة صورة ذاكريت يف بعث السؤال هذا إن
 هـي الـصدقة موضـوع يف جديت قصص إحد وكانت األخالقية, وسبله اإلسالم عناية يف املوضوعات أوىل
 يف بـه أعتـز عمـل أجـد فعـال أراه الـذي العمـل يف العمـر, من السابعة أو السادسة يف وأنا حركتني, التي
 :بالفرنسية وأيضا .١٦ − ٩ صص )الطفل( القرن شاهد مذكرات :انظر ."حيايت

Malek Benabi: Memoires d’un temoin du siecle,2 eme édition Alger 1990, pp 10 – 15, et 
voir aussi Memoires d’un temoin du siecle, édition Samar , pp 39 – 41. Concernant la prise 
de constantine par les français, un historien français, E. Vaysettes, a témoigné en 1857 de la 
résistance populaire de constantine contre les français, voir: Nour- eddine Boukrouh: 
L’islam sans L’islamisme, édition SAMAR, p 34, opcite nr 2. 

 هـي والـديت كانـت وقد" :عنها قولي والنفيس الذوقي تكوينه يف العميق األثر هلا كان والتي أمه عن أما − 2
 اخلزانـة ولكـن البيـت, خزانـة يف املتـرصفة هي وكانت الرمق, يسد ما توفري أجل من اخلياطة يف تشتغل التي
 مـا تسديد وجب عندما ,− التأثر من بمزيد ذلك أتذكر أزال ال وانني −يوم ذات اضطرت حتى فارغة, كانت

 ذلـك رسيرها, أجرته, مقابل يف له, تسلم أن حلقته, يف انتظمت الذي القرآين املكتب صاحب شهريا يستحقه
 القـرن شـاهد ,"اخلـشب مـن قـدمني فـوق توضـع ألـواح من املصنوع "السدة" املسمى اجلزائري الرسير

 :بالفرنسية وأيضا ,١٧ ص )الطفل(
Mémoires d’un Témoin du siècle , édition Alger, p 15, et aussi: Mémoires d’un témoin du 
siècle, édition SAMAR, p 41. 
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مسئولة عن العائلة يف األيام العصيبة عندما كانت األرسة متر بضائقة مالية حادة, بـل ويتـذكر 
 .تضحياهتا يف سبيل أال يتأخر يف سريه التعليمي

 عن حالة املجتمع اجلزائري يتخذ مالك بن نبي من تبسة مادة للحديث :البيئة التبـسية  
وكيف كان خيبط يف عامء التخلف والفكر اخلرايف املمثل يف الزرد وسلطة األولياء واألرضحة, 
ّولكن يف ذات الوقت يركز الضوء عىل اجلوانب اإلنسانية التي بقيـت عـىل الفطـرة مل تتلـوث  ّ

ال تبسة وهو يقارن بينهـا ّبشائبة التمدن من خالل ذكره مثال لأللعاب التي كانت بمتناول أطف
ّوكأنه بحسه الفطـري أدرك  .وبني ما كان ألطفال املدن مثلام هو احلال آنذاك يف مدينة قسنطينة

للوهلة األوىل تلك الفروق اجلوهرية بني أهل البادية وأبناء املدينـة; فالباديـة متثـل لـه املجـال 
 حني املدينة تنزع الكثـري مـن هـذه ّالفطري الذي حيفظ املقومات الفطرية السليمة لإلنسان, يف

كال منهما    إذ.الروح العفوية والبساطة يف العيش وروح الدعة والسلم; فاملدينة نقيض البادية
 املدينـة هـي صـورة اآلخـر الوافـد الـدخيل .)١(ميثل جماال ثقافيـا خيتلـف عـن اآلخـر         

 . يف حني البادية متثل األنا األصيل,املستعمر
                                                            

 املنـاخي باجلانـب ّأمل حيـث تبـسة, ملدينـة إثنوغرافيـا وصـفا )الطفل( مذكراته يف نبي بن مالك لنا يقدم − 1
 هـي ومـا العشائري, أو القبيل اإلنتامء بحسب وتصنيفا بل لسكاهنا, الديمغرايف وبالتوزيع للمنطقة واجلغرايف
 التـي اجلزائرية غري واألعراق الدينية الطرق أيضا وذكر للمدينة, العمراين النسيج ستم التي املدنية التغريات
 بالتحقيـب للمهـتم أساسـيا تارخييا مصدرا متثل بحق فمذكراته تبسة; مدينة ملجتمع البرشي النسيج شكلت
 كان وثقافية وفكرية يةواقتصاد واجتامعية سياسية تأثريات من تبعها وما باجلزائر, الفرنسية اإلستعامرية للفرتة

 املتعاقبـة  العمرانيـة  التغـيريات  نبـي بن مالك يذكر .بعد فيام اجلزائري املجتمع توجهات يف العميق األثر هلا
 البزقـي سـورها داخـل املدينـة ذاك إذ زالـت, ال" :فيقول املختلفة التارخيية الفرتات حبسب املدينة على

 العربية احلقبة وأتت .الفندال زحف ملواجهة رسعة وبكل نسق غري عىل السكان بناه الذي السور ذلك العتيق,
 سكان يقطنه الرمحن, عبد سيدي الصالح الويل بسبب هكذا سمي وربام الزاوية, حي السور خارج فأضافت,

 بـسبب املدينة عن هنا اإلقامة فضلوا حييى, سيدي وأوالد اللاممشة قبيلة مثل املجاورة, العشائر من رحل شبه
 العهد أضاف لقد (...) .طفولتي سنوات جل فيه سأقيض الذي اإلطار هو التقريب, وجه عىل هذا .هممواشي

 وأصـحاب الربيد, وعامل املدرسني, من اإلدارة موظفوا يسكنه إداريا حيا التقليدي املنظر هذا يف اإلستعامري
 "...سنة ألفي منذ الوطن تاريخل املصغرة الصورة اإلطار هذا كان بحيث .طبيبني أو وطبيب والدرك اجلامرك
 .٢٠ − ١٩ صص القرن شاهد
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 أنـه تلقـى أوىل املعـارف مـن خـالل اجلمـع بـني , يف سريته الذاتية يذكر بن نبي:التعليم
طريقتني خمتلفتني من حيث املرجعية املعرفية والرتبوية, إذ كانت أمه توقظـه مبكـرا للـذهاب 

 ممـا ولـد ,للمكتب القرآين يف وقت مبكر جدا ثم إىل املدرسة الفرنسية يف حدود الثامنة صباحا
 من التعليم القرآين بسبب تلك الطريقة التقليديـة, ويف األخـري عنده ضغطا متزايدا وكان ينفر

 .)١(اقتنع والداه بأن يتابع دروسه يف املدرسة الفرنسية بصفة منتظمة
                                                                                                                                                       

 الرتبـوي الـصعيد عـىل اإلجتامعيـة خـصوصيتها هلـا حفظت والتي للمنطقة الذاتية املناعة لعوامل يتطرق ثم
 يف احلقبـة, تلـك إىل فيـه عشت الذي القسنطيني الوسط عن التبيس الوسط خيتلف بينام" :فيقول ; والروحي

 يصطدم حيث غريه يف هبا يشعر التي الوطأة بتلك اإلستعامري للواقع فيه يشعر املرء يكن مل أوال متعددة, نقاط
 يـستجلب ال الـذي نفـسه الرتاب بسبب احلصانة هذه حصلت وقد ,"الفرنيس احلضور" بعد فيام يسمى بام

 كـل مـن تطوقهام ولكن اجلزائري الدرك ورجل الفرنيس الدرك رجل تر أنك حتى قحله, بسبب املستعمر
 وطـأة مـن أيـضا مـصونا التبـيس الوسط بقي وقد .األسبوعية السوق أيام خصوصا البلد, أهل أزياء جانب

 فيـه تعبـق جـو يف القـبيل البدوي بالطابع ما حد إىل ينطبع جعلته التي البدوية العشائر جوار بسبب اإلستعامر
 يف معرضـة هـي مـثلام هنـا معرضـة التقليديـة البناءات تكن ومل .الشوارع عرب اآللفة واحلمري احلليب رائحة
 أنفـسهم كـانوا السكان أن كام اإلستعامري, الواقع جتاه واإلجتامعية األخالقية النتائج نفس إىل املدين, الوسط
 وهكـذا .املـاء ويرشبون األهيل والرغيف الكسكيس يأكلون كانوا التصعلك, من البسيطة بعوائدهم حمصنني
 صـص ,)الطفـل( القـرن شاهد :انظر ."وكرامتها بروحها تراهبا, وفقر حياهتا ةبساط بسبب تبسة, احتفظت

 :بالفرنسية وأيضا ,٢١ − ٢٠
Mémoires d’un Témoin du siècle, édition Alger, pp 17 – 19, et édition SAMAR p 42. 

 ):الطفل( مذكراته يف نبي بن يقول − 1
«J’avais été mis à l’école française. Mais je continuais à aller à l’école coranique. Il fallait 
m’y rendre le matin de très bonne heure pour être ensuite à 8 heures à l’école française. Le 
régime était dur pour moi. Et la différence que je constatais dans l’aspect des deux écoles et 
dans le traitement des deux maîtres, me rendit insupportable le régime. Je me sauvais 
régulièrement du taleb et de la natte d’alfa. Et je recevais régulièrement des corrections de 
mon père et du taleb, ce qui accroissait mon aversion de l’école coranique. Je devenais un 
mauvais écolier des deux cotés. Enfin mes parents cédèrent et me firent quitter l’école 
coranique ou je n’apprenais rien, ou, en quatre ans peut – être, je n’ai pas dépassé la sourate 
de SABIH.» page 22. 

 محود رمضان الشاب والشاعر الناقد وهو أال اجلزائر يف األدبية النهضة رواد أحد يذكرها نفسها الصورة وهي
 حفـظ يف قـضاها كاملـة أعـوام أربعـة" :يقول القرآنية املدارس إحد يف التعليمية حتربته عن يتحدث وهو

 تقـدم ملا كلها حيفظها يكن مل أنه عىل شيئا, منها يفقه ال دماغه, يف مرسومة سور غري النهاية يف ينل فلم القرآن,
 انظـر ,"غائـب قلبـه ولكـن بجـسمه, حيرض فكان .هلم اهللا كالم تلقني عند لتالميذهم املعلمني داضطها من
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 يروي األستاذ بن نبـي أن تبـسة تلـك املدينـة الريفيـة كـان يـشطرها :احلركة الوطنيـة  
ف اليـوم وهـو عبـاس ّاجتاهان سياسيان, صف األحرار وعىل رأسه رجل مغمور غـري معـرو

 حيث يقول مالك بن نبي أن عباس بـن محانـه .ّمحانه, والثاين هو صف إداري يمثله بن عالوه
وكانا أول  .كان من رواد الفكرة الوطنية يف رشق القطر مع رائد آخر يف غربه هو يس بن رحال

 من سـافر يف ذلـك العهـد إىل بـاريس للمطالبـة بحقـوق الـشعب اجلزائـري لـد احلكومـة
 ويذكر مالك بن نبي أن عباس بن محانه هو أول مـن سـعى إلحيـاء اللغـة العربيـة; .الفرنسية

, ويـذكر مـا كـان يـسود جـو .ّفأسس مـن أجـل ذلـك بتبـسة أول مدرسـة عرفتهـا اجلزائـر
 .)١(االنتخابات من تشنج يصل إىل حد العراك بالعيص

ان الـسوق وكيـف  حيث ذكر حلقة القصاص التي كان موقعهـا بميـد:الرتاث الـشعيب  
, وكانت هنـاك أيـضا حلقـة  كرم اهللا وجههكان القاص يرسد ملحمة سيدنا عيل بن أيب طالب

 ,احلاوي الذي يسحر أعني الصبية بثعابينه, باإلضافة إىل حلقة أوالد عيسى وألعاهبم الرياضية

                                                                                                                                                       
 احلديث, اجلزائري الشعر نارص حممد عن نقال ٢٠ ص ,١٩٢٩ تونس, األهلية, املطبعة الفتى, محود, رمضان
 ٧٦٥ ,١٩٨٥ األوىل الطبعـة بـريوت, اإلسـالمي الغـرب دار ,١٩٧٥ − ١٩٢٥ الفنيـة وخصائصه اجتاهاته
 .٤١ ص صفحة,

 :بالفرنسية أيضا وانظر ,٣٢ − ٣٠ صص )الطفل( القرن, شاهد مذكرات :نبي بن مالك − 1
Mémoires d’un témoin du siècle, édition d’Alger, pp 25 – 27, et aussi l’édition SAMAR, pp 
45 – 46 

 يف بـوكروح الـدين نـور األسـتاذ ويـذكر ,٣٣ − ٣٢ صـص )الطفل( القرن, شاهد مذكرات :نبي بن مالك
 حممـد هـو برحال يس أن :٧ رقم اهلامش ,٣٦ الصفحة يف الفرنسية باللغة "إسالمية غري من اإلسالم" كتابه
 حيـث الوهرانيـة, الـسياسية احليـاة يف انطلـق اجلـيش, يف ضابطا كان أن بعد ,)١٩٢٨ − ١٨٥٨( رحال بن

 للمستـرشقني الـدويل املؤمتر أمام "اإلسالم مستقبل" نع مداخلة قدم ١٨٩٩ عام ويف مايل, كممثل أنتخب
 بـن يقـول حيـث املداخلـة هـذه مـن مستخلصا )املرشق أزمة( كتابه يف رضا أمحد األستاذ ذكر وقد بباريس,
 مـدة بعد العام الرأي يكتشف عارض, أمام قوة حركة كل حتبط عندما اإلسالمي العامل يف مرة كل يف" رحال
 اإلدمـاج أطروحـة قـاوم رحـال بن أن نفسه اهلامش يف بوكروح ويضيف ,".....صبالتع إنه الرضر, سبب
 .األفغاين الدين مجال والشيخ ماركس كارل من كل عىل تعرف أنه ويقال األهايل, وقانون

Nour-Eddine BOUKROUH: L’ISLAM sans L’ISLAMISME, Vie et pensée de Malek 
Bennabi, éditions SAMAR-Alger, 2006, p36. Note nr 07. 
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ليلـة أما يف الليل كانت تنقسم تبسة إىل فريقني, فريق املقهى وحكايات القصاص حول ألـف 
 .)١(وليلة وسرية بني هالل, وفريق املسجد لصالة العشاء وحضور درس اإلمام

من خالل هذا الرسد املوجز نستطيع أن نتلمس أوىل املكونـات الفطريـة التـي سـامهت يف 
بلورة بن نبي اإلنسان وهو يفتح عينيـه عـىل هـذا العـامل يف بـدايات القـرن العـرشين, وهـذه 

, ) التعليم، احلركـة الوطنيـة والـرتاث الـشعيب         ، التبسية األسرة، البيئة (املكونات 
 الـوعي االجتامعـي وعـىل مـستو هي التي صاغت روح وعقل مالك بن نبي عـىل مـستو
التكوين الثقايف, وأيضا عىل مستو الوعي السيايس, مما أفرز يف األخـري خطـني متالزمـني يف 

ّ البنابية ومها خط املايض بكل تراكامتـه احلضور متالزمني يف الغياب عىل مستو السرية الذاتية
 فهو منـذ البدايـة كـان يعـي مـشكلة ;اإلستشرافية التارخيية وخط املستقبل وبكافة أحالمه

, وإن كانا يف صور أولية غري ناضجة, ازدادت نصوعا يف املرحلة املواليـة )احلداثة( و)الرتاث(
املرحلـة   حيـث تتوقـف .ولـة الدراسـةالثانية يف خط الطفولـة عنـد انتقالـه إىل قـسنطينة ملزا

 من شهر يوليو ذلك العام, وكام أطلـق عليـه بـن نبـي ١٤ من ١٩١٤ سنة الطفولية األوىل 
 .)٢( والتي انتهت بمقتل عباس بن محانة)احلقبة السعيدة(

حيدثنا مالك بن نبي عن أثر احلـرب العامليـة األوىل يف نفـسه, وكيـف كـان  :الوضع العـاملي  
, حيث تعرف عـىل معركـة الـدردنيل "املالزم"من خالل اجلرائد والصحف منها يتتبع األخبار 

وجبهة سالونيك ودور لورانس يف قيادة اجليوش العربية ضد القوات العثامنية يف منطقة احلجـاز, 
روا واملـارن واآلردن وقـردان, بـل ويتطـرق ملوضـوع األهـايل  لو وأيضا وقائع احلرب يف شارل

 .)٣( يف هذه احلرب وتذمر اجلزائريني من هذه السياسة اإلستعامريةومشاركتهم قرسا وجربا
                                                            

1- Mémoires d’un témoin du siècle, édition d’Alger, p 27, et aussi l’édition SAMAR, p 46. 

 :بالفرنسية أيضا وانظر ,٣٣ ص )الطفل( القرن, شاهد مذكرات :نبي بن مالك − 2
Mémoires d’un témoin du siècle, édition d’Alger, pp 27-28, et aussi l’édition SAMAR, p 46. 

 يكن مل بعد من العامل وجه غريت التي واحلرب" :يقول حيث ,)الطفل( القرن شاهد :نبي بن مالك أنظر − 3
 كـسائر يوما الطفل ذلك نظر يف كان ١٩١٤ سنة من آب من فاألول .اندلعت حني شعوري يف كبري صد هلا

 احلـادث أن إال ظننت ما − ١٨٧٠ حرب − "الربوس عيطة" عن ذكرياهتا تفتق جديت سمعت إذ وأنا .األيام
 ما كانت كلها الشعوب أن أعتقد أين أذكر أن يفوتني وال .محانة ابن اغتيال عن ناجتا كان اليوم ذلك وقع الذي
 .ذلك لتستطيع تكن مل وهي .احلق التارخيي بعده احلادث تعط فلم الصدد هذا يف )الطفولة( من يشء عىل تزال
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فامذا نستفيد من حياة الطفولة املبكرة ملالك بن نبي ومـا أثرهـا يف تكـوين رؤيتـه الفلـسفية 
 ?للظاهرة احلضارية

 يف البداية لـيس مـن قبيـل الـرسد نا هدف مالك بن نبي من رسد هذه الوقائع وكام ذكرإن
 التـي كانـت متثـل املؤثرات البيئيةوحسب, بل من أجل وضع يدي القارئ عىل األديب للمتعة 

سياقات تارخيية وثقافية واجتامعيـة وسياسـية ودينيـة يف تكـوين ذات بـن نبـي داخـل نـسيج 
, وهدفه من ذلك عىل املستو البعيد أنه يقـدم لنـا اجتامعي كامل هو جمتمع أبناء املستعمرات

من اجليل السابق وهو اجليل الـذي تنتمـي مي إليه مالك بن نبي  الذي ينتموقف اجليل اجلديد
فهـو منـذ ذلـك  للمـستعمر الفرنـيس; )جيل املئوية األوىل(إليه جدته احلاجة زوليخة ووالداه

التاريخ بدأت تتكون يف ضمريه إشكالية جوهرية وهي رفض اإلنسان القـائم الـراهن, وكـل 
 من معكوس ما هـو عليـه; فهـو هنـا أمـام رفض يؤسس ملفهوم جديد عن اإلنسان املطلوب

 .جدلية املايض الساكن الثابت واحلارض املتحرك املتحفز نحو املستقبل
 ,وبذا وضع مالك بن نبي أوىل التصورات عن إشكالية كيفية إعادة صياغة اإلنسان ثقافيـا
ن وهو يالحظ تلك التحوالت التي بدأت تطفو عىل السطح معلنة انتهاء زمن جيل وبـدء زمـ

                                                                                                                                                       
 الربلينيـون صـنع مـا أدري لـست فأنـا العـامل; يف الوطنيـة والتجليـات التظاهرات يعدم مل اليوم أن ريب وال

 فيام وخربوا أملانية أهنا يفرتض التي الواجهات بعض حطموا الباريسيني ولكن احلرب, إعالن عند واللندنيون
 ينـشدون همو الرشق حمطة حتى اجلبهة إىل تسافر التي العساكر حشود وصحبوا )ماجي( مستودعات خربوا

 واألمهات األسوار عىل لعبوا فاألطفال األخر; باأليام شبيها كان تبسة يف اليوم ولكن .الشوارع يف املارسييل
 لـسيدنا احلربيـة املـآثر قص يف − )احلكوايت( − الراوي استمر وقد .صوفهن غزلن أو املغريب طعامهن أعددن
 كانـت التـي املتنقلـة "الـسينام" إىل يـذهبون األوربيـون القوم وكان .السوق حومة يف اهلاليل لذياب أو عيل

 العربيـة القهـوة إىل يذهبون العرب وكان قهوة, رصيف عىل − ليندر ماكس − رشيط أسبوع كل مرة تعرض
 واملـدعوين األوىل, املتطـوعني أسـفار مـع قليال إال احلرب واقع البلد يع ومل .وليلة ليلة ألف من فصل لسامع

 احلنـاجر القلـوب مـنهن تبلغ املحطة إىل يصحبنهم أمهاهتم كانت الذين )البلد أهايل( من العسكرية للخدمة
 بجـو شـعر البلـد أن أظـن ولكنـي .القلوب شغاف عويلهن ويمزق األكباد نحيبهن ويفتت اخلدود فيلطمن
 ".ةالـصغري الورقية العملة ظهور ومع الخ ...والنفط السكر عىل التضييقات مع اخلصوص وجه عىل احلرب

 :بالفرنسية أيضا وانظر .٣٦ − ٣٤ صص )الطفل(
Mémoires d’un témoin du siècle, édition d’Alger, pp 28-29, et aussi l’édition SAMAR, p 46 – 47. 
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جيل جديد, واملظاهر املادية واالقتـصادية التـي كانـت مالزمـة هلـا بـل وأيـضا تـأثري الـدور 
األمريكي يف العامل من خالل مبادئ الرئيس األمريكي ولسون األربعة عرش, وتـداول العملـة 
األمريكية وأيضا الصناعة السينامئية; فالقوة املاليـة والـسياسية والعـسكرية واإلعالميـة, هـي 

ت هذا القرن اجلديد قرن الـزمن األمريكـي, وباملقابـل ظهـرت قـوة جديـدة يف رشق مؤرشا
 االشرتاكية بقيادة لينني, فالعامل أمـام تنـامي نظـامني عـامليني وهـذا كلـه يف  روسياأوروبا إهنا

 .)١(غياب وعي وطني وعريب بعمق التحوالت اجلديدة واخلطرية يف آن
ينـة قـسنطينة ليتـابع دراسـته بعـد أن أهنـى  غادر مالك بن نبـي إىل مد١٩٢٠ سنةويف

مداركـه  , وهنـا بـدأت )٢( ليواصل مرحلـة التعلـيم الثـانوية واملتوسطةرحلة االبتدائيامل
ــا العقليــة ــضا معه ــسع وأي ــالتنوع شــبكة عالقاتــه االجتماعيــة  تت ــزت ب ــي متي  الت
علـم  من خالل أفراد عائلته يف قـسنطينة إذ تالذوق الفين  حيث اكتشف فيها ,والتشعب

روح العزف عىل آلـة البيـانو التـي كانـت موجـودة يف املنـزل بقـسنطينة وأيـضا اكتـشف 
 يـدإلصالحية من أمثال الـشيخ عبـد احلم التي كان يمثلها بعض رجال احلركة ااإلصالح

ّوالتــي أســسها شــخص يــدعى ســامي  صــحيفة النجــاح, واالطــالع عــىل بــن بــاديس
                                                            

 الـسينام سـيطرة خـالل مـن األمريكـي الـزمن عهد اجلديد العهد ومتثالت مظاهر نبي بن مالك ذكر لقد − 1
 قاعـة إىل الـدخول ثمن مرة ذات جيد مل ملا عليه, )نيويورك أرسار( األمريكي الرشيط ريتأث يذكر إذ األمريكية,

 يذكره األمريكية اهليمنة لزمن متثل وثاين .بقسنطينة هبيجة أمه له اشرتهتام اللذين جديدين نعلني باع نونز سينام
 يف األوربيـات النـساء أتبـد حيث والعادات, السياسة يف القوم حديث غدت أمريكا أن :هو نبي, بن مالك
 أمـا .اخلشنة النعال حمل حلت الناعمة ريشيليو" ونعال أقرص اخلراطات أو التنانري وصارت شعورهن, قص
 عـن املدينـة خلـع ول وشـارع الـدوالر, يتـداول أصـبح العـامل أن هـو األمريكـي احلضور يربز مظهر ثالث

 Mémoires d’un témoin :وبالفرنسية .٥٦ −  ٤٧ صص ,)الطفل( القرن شاهد مذكرات :انظر .".العرش

du siècle, édition d’Alger, pp 38-44, et aussi l’édition SAMAR, p 50 – 52 
2- MALEK Benabi: Mémoires d’un témoin du siècle, édition d’Alger, pp 46-47, et aussi 
l’édition SAMAR, p 53, ou il cite: «Et au certificat d’études, je n’eus que la mention (bien) 
, alors que mon petit camarade français obtenait la mention (très bien). Mais je réussis à 
l’examen des bourses, ce qui était plus significatif pour un petit (indigène) que ses parents 
ne pouvaient pas envoyer au lycée. Avec ma bourse, j’allais pouvoir continuer mes études 
au cours complémentaire de Constantine, à l’école de Sidi El-Djellis, ou se préparaient 
pendant un an ou deux les candidats à à la méderssa, à l’Ecole normale d’instituteurs et les 
futurs auxiliaires médicaux. (…).) 

 .١٠٧−١٠٥ صص سابق, مرجع بريون, فوزية :وانظر
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 الفتيـان األوروبيـني الـذين كـانوا يبـدون  ممـثال يف)اآلخـر(اسامعيل, بل واكتشف أيضا 
 .)األهايل(متميزين عن إبن املستعمرات أو 

االنشقاق يف نخبـة اجلزائـريني بل واألخطر من ذلك اكتشافه ويف ذلك الوقت املبكر ذلك 
هنـا بـدأت  ,)املـساعدين الطبيـني(و) رجـال القـضاء(و) املعلمـني( : وهيإىل ثالثة طوائف

 .)١(ركة الوطنية بمختلف توجهاهتا يف التكوين والربوزاملالمح األساسية للح
                                                            

تعترب حركة اإلصالح التي قادهتا مجعية العلامء املسلمني يف مطلـع القـرن العـرشين بـاجلزائر, أحـد أهـم  − 1
العوامل يف توجيه احلياة الثقافية والسياسية للفرد اجلزائري بصفة عامة واملثقف بصفة خاصة, كام أن النـشاط 

عالمي واملتمثل يف الصحف واجلرائد العربية واجلزائرية من أهم العوامل النووية يف تكوين املناخ الفكـري اإل
, وبام أن اإلدارة الفرنسية كانت عىل ) الغريب−الفرنيس (و)  اإلسالمي−العريب (واإلصالحي باجلزائر وبشقيه 

 من شهر جويليـة, ٢٠ يف ١٩٠٠صدرت سنة وعي تام بخطورة اإلعالم يف تكوين الرأي العام بل وتوجيهه, أ
, وقد كانت أصدرت قبل هـذا املنـع قـرارا يقـيض بمنـع )اللواء(و) املؤيد(قرارا وزاريا, يمنع تداول جريدة 
 قرارا ١٩١٤وعشية احلرب العاملية األوىل أصدرت اإلدارة الفرنسية سنة . دخول الصحافة العربية إىل اجلزائر

لعمر بن قدور من الصدور, وهذا الوضع بقي عـىل ) الفاروق(لعمر راسم و) قارذو الف(يمنع كال من جريدة 
 والذي يسمح بموجبه للجزائريني بإنشاء صـحفهم, ويف ظـل ١٩١٩ فيفري ٠٤حاله إىل غاية صدور قانون 

ملحمـد بـن بكـري التـاجر ) الـصديق(, و)١٩١٩(لعبـد احلفـيظ اهلاشـمي ) النجـاح(هذا القانون صـدرت 
أما فـيام خيـص القـانون الفرنـيس املتعلـق بمنـع دخـول  ).١٩٢٠(لألمري خالد ) اإلقدام (, وأيضا)١٩٢٠(

 جريـدة ١٧٧الصحف العربية للجزائر فقد ترسب منها رغم املراقبة واملعاقبة الفرنسية ; فقد دخلت اجلزائـر 
 جرائد ٠٥ضد عربية كانت تصدر بمرص آنذاك, وعشية احلرب الكرب اختذت السلطات الفرنسية قرار املنع 

من األستانة, ) احلق يعلو(من بريوت, ) الرأي العام(من القاهرة, ) الشعب(من دمشق, ) القبس(عربية وهي 
مـن هـذه اجلرائـد التـي اطلـع عليهـا أثنـاء ) الطفل( ذكر بن نبي يف مذكراته دوق. من دمشق أيضا) املشكاة(

للـشيخ ) أم القـر(وصحيفة ) قسنطينة(فة وصحي) املنتقذ(صحيفة : ١٩٢٥ و١٩٢٠مرحلة التلمذة ما بني 
ملؤسـسها طهـرات, ) صوت الوضـعاء(التونسية, وصحيفة ) الزهرة(وصحيفة ) النجاح(العقبي, وصحيفة 

, )الـشهاب(التونـسية, وصـحيفة ) العرص اجلديد(وصحيفة ) الراية(وصحيفة ) صد الصحراء(وصحيفة 
رية والعربية املنشورة آنـذاك بالعربيـة والتـي متكـن هذه جممل الصحف واملجالت اجلزائ).اإلقدام(وصحيفة 

األستاذ بن نبي من االطالع عليها, واالستفادة من مادهتا اإلعالمية والفكرية يف بلـورة فكـره ونظرتـه لواقـع 
, ٤٦: , الصفحات بحسب ترتيبها)الطفل(مذكرات شاهد القرن : انظر مالك بن نبي. العامل اإلسالمي آنذاك

النقــد األديب اجلزائــري : عــامر بــن زايــد: وانظــر أيــضا. ٢٢٧, ١٤٥,١٨٤, ١٤٠, ٧٩, ٧٨, ٧٧, ٥٥, ٥٢
 .٢٢ − ٢٠ صفحة, صص ١٥٨, ١٩٩٠احلديث, املؤسسة الوطنية للكتاب, اجلزائر, الطبعة األوىل 
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, هنا تبـدأ املرحلـة األصـعب يف حياتـه, مـاذا )١( أهنى مالك بن نبي دراسته١٩٢٥يف سنة 
السفر إىل فرنسا وهنا وهو بن العرشين ربيعا; فخطرت بباله فكرة  يصنع ما العمل ما مصريه?

تارخيـا لغـة وعرقـا وثقافـة ودينـا وملختلـف كانت أوىل خطوط اإللتقاء واالحتكاك باآلخر ا
 .وجمتمعا وحارضا

هنا اكتنفته أحالم الشباب الطامح املغامر; مل يقم بأشياء ذات بال إىل غايـة سـفره إىل آفلـو 
 كي يعمل ترمجانا للمحكمة هناك, ويف هذه املنطقة من اجلزائـر اكتـشف الفـروق ١٩٢٧عام 

 هبا أهل هـذه املنـاطق الـصحراوية مـن الكـرم والطيبـة ّاللهجية والعادات احلامتية التي يتميز
حيـث التقـى ألول   بقسنطينة١٩٢٨ ولكنه مل يلبث سو سنة ثم حط الرحال عام ,والبساطة

مرة بالشيخ عبد احلميد بن باديس, وبعدها رجع إىل بلدته تبسة, وبقي عـىل هـذه احلـال مـاذا 
ام وقع معه قبـل مخـس سـنوات تقريبـا, حيث قرر هذه املرة أال يعود ك ١٩٢٩ يصنع إىل غاية

 .وهو حيمل يف أعامقه مرشوعا كان يكتمه عن أقرب الناس لديه عن والديه
 نستطيع أن نجمل أهم املراحل احلاسمة يف حياة مالك بـن ,يف هناية هذا القسم من الكتاب

 :نبي, والتي عرضها األستاذ نور الدين بوكروح يف كتابه املوسوم
L’islam Sans L’islamisme, vie et pensée de Malek Bennabi 

, ثم مرحلـة )١٩٣٠ − ١٩٠٥( ما بني L’éveil) امليالد (:يف مخسة مراحل أساسية, وهي
ــابني  La maturation) النــضج( ــة )١٩٤٦ − ١٩٣٠(م ــا مرحل  La )احلــصاد(, وتليه

moisson  الثـورة  واملنفـى (, وتعقبهـا مرحلـة )١٩٥٦ − ١٩٤٦(مـا بـني (L’exil et la 

Révolution العودة(, وتنتهي سريته بمرحلة )١٩٦٣ − ١٩٥٦( ما بني(  Le retour ما بني 
)٢()١٩٧٣ − ١٩٦٣(. 

وعليه يمكن تقديم صورة واضحة املعامل عن العوامل املؤثرة يف تكـوين األسـتاذ بـن نبـي 
 ,جتامعـي يف جانبيها العلمي واألخالقي, وأيضا عىل املستو الرتبـوي اإل,النفسية والروحية

                                                            
 .٢٤١ص ,)الطفل( القرن شاهد مذكرات :نبي بن مالك − 1

2- Nour- Eddine BOUKROUH: L’islam Sans L’islamisme, vie et pensée de Malek 
Bennabi, pp 33 – 61 – 117 – 195 – 231. 
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 وأيـضا )النوويـة(التكوينية وهذا يف النقاط اآليت ذكرها والتي يمكن أن نطلق عليها العوامل 
 :)١()القيمية(اإلرتقائية العوامل 

                                                            
1 − ليفيتون ير leviton, مـرده القيميـة, األحكـام موضـوع بدراسـة الـنفس علـامء اهـتامم تأخر سبب أن 

 ال القـيم أن كـام األمربيقيـة, الفحـوص دائرة خارج يقع − القيم موضوع أي − أنه آنذاك, السائد العتقادهم
 التجربية للمعاجلة ختضع ال ثمة ومن عقالنية, غري عميقة طبيعة ذات أهنا أساس عىل ,)املقياس( ملعيار ختضع
 الـصبغة إصـباغها مـع تزايـد, يف )القـيم( بدراسـة االهتامم بدأ املايض, القرن ثالثينيات منذ أنه غري .املعملية
 )القـيم( حقـل عـىل تسقط صارت التي طيةواإلرشا اإلجرائية واألدوات املوضوعية الرؤية حيث من العلمية

 مـا خـالل مـن ,Thurstone ثرستون من كل إىل ذلك يف الفضل ويرجع والتحليل, للبحث ومادة كموضوع
 شـربانجر األملـاين الباحـث إىل الفضل يرجع وأيضا املعارصة, السيكوفيزيقا مبادئ عىل ذلك يف معتمدا قدمه

Spranger, الناس أن إىل فيها خلص والتي الشخصية, أنامط بتحديد اخلاصة يتهنظر األثناء هذه يف نرش الذي 
 القيمـة( :وهـي علـيهم, القيميـة األنـامط أحـد غلبـة إىل اسـتنادا أساسية أنامط ستة عىل يتوزعون جمملهم يف

 مـةالقي(و ,)اجلامليـة القيمـة(و ,)اإلقتـصادية القيمـة(و ,)اإلجتامعية القيمة(و ,)السياسية القيمة( ,)النظرية
 وذلـك .بإسـمهام عرف مقياس يف إجرائيا بعدا فيام )وفرينون ألبورت( صاغها التي ذاهتا القيم وهي ).الدينية

 اجتاههـا ثمـة ومـن مـصدرها طبيعـة ومـا للفـرد, املوجهـة القـيم بمعرفة للدارس يسمح القيم موضوع أن
 مـا, وثقـايف إجتامعـي حمـيط وسـط النـاس بـه يفكر الذي لألسلوب انعكاس إال هي ما القيم إذ ومقصدها,
 مجاعـة لـد التحرض أو الرقي ومستو احلياة نوعية عىل اهلامة املؤرشات إحد هي روكيش تعبري وبحسب
 أكثـر االجتاهـات أن العتبـارهم القـيم, مـن أكثـر االجتاهـات بدراسة الباحثني اهتامم تركز وقد .ما حرضية
 لـصالح أجراه مسح من ,M. Rokeach روكيش ميلتون به قام ما الطرح ذا ويؤيد القيم, من للتعديل طوعية
 منـه وانتهـى ,١٩٦٥و ١٩٦١ بـني ما الفرتة يف Psychological Abstracts )السيكولوجية امللخصات( جملة
 )القـيم( موضوع تتناول فقط واحدة توجد ,Attitud )االجتاه( بموضوع تعنى دراسات ٦ أو ٥ بني من أنه إىل

Values. وهي أساسية أركان ثالثة عىل جمموعها يف ركزت بعد فيام جاءت تيال والدراسات: 
 والـسامت اجلـنس, مثـل املتغـريات مـن بعـدد عالقتها ضوء يف وذلك القيم, يف الفردية بالفروق االهتامم /١

 ."الخ...النفيس والتوافق واملهني األكاديمي, واالهتامم والديانة, الشخصية,

لقدرات املعرفية للفرد, وذلك باعتبار أن القيم عمليـة تتـأثر بـإدراك الفـرد ; فهـي يف دراسة القيم يف عالقتها با/ ٢
 ., فاختيار الفرد ملوضوع معني عن غريه يعد عملية انتقاء إرادية إدراكية واعيةSelection) إنتقاء(أساسها عملية 

 بـذلك املرتبطـة أو ؤثرةاملـ والعوامـل املجتمـع, ولـد الفـرد لد العمر مسار عرب القيم اكتساب جمال /٣
 وأنـساقها مكوناهتا حتديد مع القيم, هذه ملعامل خطاطة أو خريطة لنا تقدم والتي املهمة, املجاالت من باعتباره

 عبـد األسـتاذ هبـا قـام هامـة دراسـة املوضـوع هـذا بخصوص انظر .الزمن عرب تغريها وكيفيات وأشكاهلا,
 ,١٦٠ رقـم املعرفـة, عامل سلسلة ضمن نرشها نفسية, دراسة يم,الق إرتقاء :عنوان حتمل حممدخليفة اللطيف

 .صفحة ٢٥٧ ,١٩٩٢ الكويت أبريل,
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 .)الوضع العاملي( و,)الرتاث(, )احلركة الوطنية(, )التعليم(, )البيئة التبسية(, )األرسة(
 بن نبـي صـورة واضـحة عـن النـسيج ّ, قدم لنا مالك)األرسة(بالنسبة للعامل األول 

ّالثقايف الذي كانت وفقه تتحدد ماهية األرسة اجلزائرية, إذ كانـت أرسة هرميـة التسلـسل 
القيادي ألفرادها ألهنا كانت أرسة من نوع األرسة الكبرية, والتي يدرك فيها الفرد الواحد 

, وهذا بـدوره يفـتح تعاقب ثالثة أجيال كاملة, جيل األجداد وجيل اآلباء وجيل األحفاد
عيني الطفل عىل قيم التـآزر والتكافـل األرسي, وعـىل قـيم الـرتاحم والتعاضـد يف يـوم 

 يف ظاهرهـا, )رجـايل(, وهـي ذات نمـط ذكـوري )غري نوويـة(املسغبة; فهي أرسة ممتدة 
 يف جوهرها, إذ تربية النشأ وتسيري اجلانـب املـايل )أموسية(ولكنها أرسة أنثوية يف الغالب 

مسئوليات املرأة كزوجة وكأم وكجدة, إضـافة إىل ذلـك متثـل األرسة تـراكام خرباتيـا من 
 ثقافته ونمـط معيـشته, )اجليل السابق(ّ, ويورث )األجيال(ومعرفيا تارخييا, إذ يالقي بني 

ورؤيته بل ومزاجه أيضا للجيل الالحق; فهناك تالقح ثقـايف وتواصـل معـريف وديمومـة 
ّاالسـتعامري الفرنـيس اجلديـد, بـدأ يفـت يف عـضد هـذه األرسة تارخيية, غري أن الواقـع 

النمطية القديمة, بسبب مصادرة األرايض وهتجري األهايل من أراضيهم حمدثا بذلك خلال 
 .ديمغرافيا وعمرانيا يتامشى وأهداف االستيطان الفرنيس باجلزائر

ّالك بن نبـي, والـذي يعـد ّ ومن خالل الرسد التارخيي الذي قدمه لنا م,)البيئة التبسية(أما 
ّوثيقة أنثروبولوجية ذات قيمة ال يستهان هبا, إذ ركز عـىل حتديـد الطـابع اجلغـرايف للمنطقـة, 
ّودوره يف تشكيل النمط الديمغرايف لسكان املنطقة بل وأيضا النـسيج العمـراين الـذي عرفتـه 

نـب التقاليـد اإلجتامعيـة تبسة خالل أحقاهبا التارخيية املتعاقبة عرب القرون, بل ورصد لنـا جا
ومراكز القو املؤثرة يف املجتمع التبيس, أو ما يعرف يف علم اإلجتامع السيايس باملجموعـات 
الضاغطة, مثل الطرق الصوفية التي كانت هتيمن عىل الذهنية العامة لسواد العامة من النـاس, 

 متجانسني; فالريف يمثـل  كمجالني ثقافيني خمتلفني, وغري)الريف(و) املدينة(بل ويقارن بني 
حالة اإلستقرار والثبات بل واملحافظة عىل القديم, بينام املدينة ترمز للتغري والتجدد والقطيعـة 
مع املايض, الريف حيافظ عىل القيم القديمة ألهنا متثل املرجعيـة واهلويـة والتـاريخ والوجـود, 

 ...بينام املدينة متثل اآلخر واالغرتاب
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 يعترب رافدا أساسـيا ونحـن نحـاول أن نـضع صـورة ذهنيـة للحيـاة ,)التعليم(أما عامل 
الفكرية والروحية لألستاذ مالك بن نبي; فمن خالل رصدنا ملـا طالعـه مالـك بـن نبـي أثنـاء 

ّ ومـن خـالل مـا دونـه يف مذكراتـه )١٩٣٠ − ١٩٠٥(املرحلة األوىل من حياته مرحلة امليالد 
 صـحيفة باللغـة العربيـة ١١ :خرج باإلحصاء اآليت فقط, استطعنا أن ن)الطفل(شاهد القرن 

 ١٥ , صـحف بالفرنـسية٠٦وجملة قرأها مالك بن نبي وهو يف املرحلة التعليمية بقـسنطينة, و
 وهـذا ثبـت بـام . كتابا بني القصص والرواية والـشعر١٢أكثر من  وكتابا بالعربية والفرنسية,

 :ذكره يف هذا اجلدول التوضيحي
 الروايات تب العربية واألجنبيةالك الصحف واجلرائد

 صحيفة املنتقد ١
 صحيفة قسنطينة ٢
٣ صحيفة أم القر 
 صحيفة النجاح ٤
 صحيفة الزهرة التونسية ٥
 جملة صوت الوضعاء ٦
 صحيفة اإلقدام ٧
 صحيفة الراية ٨
صحيفة العرص اجلديد  ٩

 التونسية
 جملة الشهاب ١٠
 صحيفة صد الصحراء ١١
ة صحيفة الشؤون العام ١٢

 La)بالفرنسية(لقسنطينة 

dépêche de Constantine  
الصحيفة الشيوعية,  ١٣

 )بالفرنسية(اإلنسانية 
L’humanité 

صحيفة النضال اإلجتامعي  ١٤
 )بالفرنسية(

La lutte sociale 

 Les )بالفرنسية(كتاب قوم األسفار  ١

gens de voyage 
كتاب الفشل األخالقي للسياسة  ٢

 الغربية يف الرشق ألمحد رضا

 رسالة التوحيد ملحمد عبده ٣
كتاب يف ظالل اإلسالم الدافئة  ٤

 l’ombre chaude de بالفرنسية

l’Islam  
سالم بني احلوت والدب كتاب اإل ٥

 بالفرنسية
L’Islam entre la Baleines et 

l’Ours 
 كتاب أم القر للكواكبي ٦
 كتاب روح اإلسالم بالفرنسية ٧
كتاب قطر الند وبل الصد يف  ٨

 النحو
مقدمة وتاريخ بن خلدون مرتمجا  ٩

 للفرنسية
 كتاب مروج الذهب للمسعودي ١٠
 كتاب جامع لكوندياك ١١
 يف نفكر جلون ديويكتاب ك ١٢

الرجل الذي  ١
 L’homme quiاغتال

assassina  
 رينروايات جول ف ٢
 روايات الفروسية املسامة ٣
روايات املعطف بال أكامم  ٤

 والسيف
 قصص دوستويفيسكي ٥
  Pierrelotiقصص بيري لويت ٦
فاقدات السعادة لكلود  ٧

 Les désenchantées فرير

 Laالتلميذ لبيري بورجييه ٨

disciple de pierre Bourjet  
 رواية دوما ٩
 البحرية لالمرتني ١٠
ات  النظرات والعرب١١

 للمنفلوطي
 األرسة لبارديان ميشيل ١٢

 Pardaillanزيفاكو 

zivaccon  
  Antinéa كتاب أنتينيا ١٣
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صحيفة األخبار األدبية  ١٥
 )بالفرنسية(

Nouvelles littéraires 
 )بالفرنسية(جملة املحارضة  ١٦

Conférence  
صحيفة اجلمهوري  ١٧

  Le républicain )بالفرنسية(

 كتاب اهلند الفتاة لرومان روالن ١٣
 كتاب تاريخ اإلنسانية لكور تلمون ١٤

L’Histoire sociale de l’humanité 
 Le livre الكتاب املحظور ١٥

proscrit 
 املآثر احلربية لسيدنا عيل أو لذياب ١٦

 اهلاليل

١٤ Lazyadé 

إضافة إىل هذا الرافد املعريف فقد استطاع أن يدرك يف هذه املرحلة طبيعـة النخـب الفكريـة 
خبة الطلبة األطباء والسياسية التي بدأت تتكون يف اجلزائر, ممثلة يف نخبة الطلبة الفرنسيني, ون

والصيادلة, ونخبة القضاة ونخبـة املدرسـني, بـل وأن يفهـم طبيعـة الـرصاع بـني أصـحاب 
التكوين التعليمي أحادي اجلانب, إذ كان هناك اختالف وانقسام بني املتعلمني بالعربية وبـني 

 مجعـه املتعلمني بالفرنسية, يف حني استطاع مالك بن نبي أن يفلت من هذا الرشك, من خـالل
 بـل .بني هذا وذاك يف شخصية سوية أخذت أحسن ما يوجد يف الثقـافتني العربيـة والفرنـسية

اكتسب شيئا أساسيا يف التكوين العلمي أال وهو طريقة التفكري املنهجي املعتمد عىل املالحظة 
 . املتوقعة بعد ذلك)النتائج(ومن ثم معرفة ) األسباب(للظاهرة, وحماولة فهم 

 وآثاره العميقة التي مست املجتمع اجلزائـري, مثلـه )الوضع العاملي (ص عامل أما فيام خي
يف ذلك مثل باقي املجتمعات اإلنسانية, وإن كانت آثاره عىل البالد املستعمرة أكثر, ومـن بـني 

 آنـذاك, ظهـور قـو صـاعدة عـىل الـساحة  سياسيةمظاهر التحول اجلديد يف اخلارطة اجليو
ملتحدة األمريكية, حتى أنه وصف مرحلة ما بعد احلرب العامليـة األوىل الدولية مثل الواليات ا

بأهنا زمن القرن األمريكي, وأيضا قوة مقابلة هلـا وهـي اإلحتـاد الـسوفيايت آنـذاك ومـرشوعه 
, بل وظهور قـوة أخـر ثالثـة وهـي حركـة )الرأساملية الغربية( يف مقابل )الشيوعية(األممي 

 بالقارة اهلندية آنـذاك, يف حـني باتـت )١(خيها رسميا املهامتا غانديالسلم العاملي التي دشن تار
دعائم القو اإلستعامرية العتيقة يف مرحلـة تقـويض وانكـامش ملجاهلـا احليـوي مثـل فرنـسا 
وبريطانيا, خصوصا بعد ظهور االهتامم األمريكـي باملنطقـة العربيـة بعـد اكتـشاف الـنفط يف 

                                                            
 خـالل مـن الربيطاين االستعامر قاوم ,)١٩٤٨−١٨٦٩( األبرز والسيايس للهند الروحي الزعيم :غاتدي − 1

 .اهلند استقالل إىل أدت التي والالعنف الشامل املدين العصيان حركة
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 التـي بـدأت املسألة اليهوديـة   رمحه اهللا أن يشري إىل خطورة اجلزيرة العربية, ومل ينس بن نبي
تطفو عىل السطح آنذاك, بعد القضاء عىل التواجد العثامين كقوة إسالمية يف خط املواجهة مـع 

ا عـرف باملـسألة الغرب اإلستعامري الزاحف عىل ما تبقى من تركة الرجل املـريض, وهـو مـ
 ملا بعد احلرب, وهذا كله يف غيـاب كـيل للحـضور )١()اتفاقية سايكس وبيكو(الرشقية األوىل 

العريب, الذي يتقرر مصريه من طرف غريه من دون أن حيرك دالته ولو مـن بـاب التأكيـد عـىل 
 هذه األمور جمتمعة هي التي أفرزت من بعد يف وعي مالك بن نبي مفاهيمه األساسية .وجوده

 ,)القابليـة لإلسـتعمار  ( :الثانيـة, وأمههـاوالتي كانت حمور اهتاممه ملا بعـد احلـرب العامليـة 
 ,)شـبكة العالقـات اإلجتماعيـة     ( إلنسان ما بعـد املوحـدين, و)خارج دورة احلضارة  (و
 )الــصراع الفكــري( و)مــشكلة األفكــار يف العــامل اإلســالمي (, و)مــشكلة الثقافــة(و
 عـن , وغريها من املفـاهيم اجلديـدة التـي تفتقـت)الفاعلية( و)الشيئية( و)التكديس(و

 .الرؤية البنابية املجددة عىل مستو الفكرة وعىل مستو الرؤية, وعىل مستو املنهج واألداة
وهناك عامل آخر يعد من العوامـل األساسـية يف صـقل جتربتـه التارخييـة ورؤيتـه ملـسألة 

 إىل غايـة ١٩٣٠االستعامر واحلضارة, أال وهو عامل الرحلة واهلجرة, إىل فرنسا أوال من سنة 
 هذه املرحلة التي تابع فيها تكوينه األكاديمي بفرنسا حيث خترج مـن معهـد اهلندسـة ,١٩٥٦

, سـمح لـه )٢()إسمها بعد أن أسلمت(زوجته الفرنسية خدجية كمهندس كهربائي, والتقاؤه ب
                                                            

 العربيـة البلـدان القتـسام القيرصية, وروسيا وبريطانيا فرنسا من كل بني رسية اتفاقية هي وبيك سايكس − 1
 الـسلطة إىل الشيوعيني وصول بعد منها روسيا انسحبت وقد .العثامنية الدولة زوال بعد النفوذ مناطق وحتديد

 .وا وثائقها للرأي العام العامليكشف الذين وهم .١٩١٧ يف
 أو املقـاالت يف نجـد ال وزوج, وكهل وطالب كطفل الشخصية, حياته يف نبي بن باملك يتعلق ما جل إن − 2

 بالفرنـسية, نبـي بن مالك ملؤلفات اجلديدة الطبعة :أيدينا بني وقع حتى جديدا, يضيف ما العربية الدراسات
 الثالـث اجلزء وجدنا وفيه بوكروح, الدين نور األستاذ تقديم ,٢٠٠٦ سنة العاصمة باجلزائر سمر منشورات
 مـا حياتـه من املمتدة الفرتة يغطي)الكاتب( الثالث فاجلزء الدفاتر, وأيضا )الكاتب( بعنوان نبي بن ملذكرات

 مـن املتبقيـة الفـرتة تغطـي مذكرة, ٢٢١١ وفيها دفرتا ١٩ جمموعها والتي الدفاتر أما .١٩٥٧ إىل ١٩٣٩ بني
 مـن عنها بوكروح األستاذ حيدثنا الفرنسية زوجته صبخصو .١٩٧٣ وفاته سنة غاية إىل ١٩٥٨ بني ما حياته
 لـه متثـل كانت والتي زوجته خالل من بأنه ,١٩٣١ بتاريخ وهي نبي, بن ملالك املنشورة غري املذكرات خالل
 :الغربية احلضارة حقيقة عىل يتعرف أن استطاع املعلومات, من غنيا مصدرا
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هذا اللقاء أن يتعرف عىل وجه آخر من فرنـسا, ليـست فرنـسا اآلخـر املـستعمر, بـل اآلخـر 
                                                                                                                                                       
«En fait, j’étais à bonne école: ma femme devenait pour moi une précieuse source 
d’information et de formation de mon caractère en me mettant intellectuellement et 
moralement en confrontation directe avec les vertus et les défauts de sa race, de sa 
civilisation. que de chose n’ai-je pas apprises à cette école!». 

 – Paulette بزوجتـه تربطه كانت التي العالقة طبيعة عن هامة معلومات تقديم بوكروح األستاذ يواصل بل

khadidja philippon, مـن نبـي بـن ملالك خمطوط عىل ذلك يف معتمدا يقول إذ ملالحمها, دقيقا وصفا يقدم إذ 
 Les problèmes du ménage« املنـزل, تـدبري يف نبـي بـن مشاكل :بعنوان ,١٩٣٦ يف مؤرخ صفحات ٠٨

Bennabi«, فيه جاء شيق بالزاكي وبأسلوب: 

«Visage reflétant un mélange de sensibilité et de sérénité qui lui donnait parfois l’image de 
la consolation penchée sur la douleur. Ses cheveux, de la même couleur que ses yeux 
châtains, lui retombaient sur le cou et les épaules. le teint mat répandait sur la figure qui 
était ronde, pleine et soulignée légèrement par la ligne d’un double menton, une expression 
de sérieux cadrant fort bien avec quelques fils d’argent qui couraient parmi ses nattes drues 
et longues, indice d’une femme qui ne devait pas sacrifier à la mode. Ses traits réguliers 
respiraient la douceur et la bonté». 

 عامـا ١٥ ملـدة بينهام الصلة حبل ينقطع العفيف, الرقيق الصايف احلب مشاعر بكافة املحاط الزوج هذا ولكن
 بـني مـا إليـه هبا بعثت التي الرسائل عرشات هناك العائلة أرشيف خالل من إليه? تنظر كانت فكيف كامال,
 التـي املادية ومشكالهتا به, أصيبت الذي العضال املرض مع املتواصلة معاناهتا تصف وهي ,١٩٦٢و ١٩٥٨

 ويـصدأ, يـبىل داحلديـ حتى عاما, عرش مخسة ١٥ ملدة عضدها يف تفت كانت التي القاتلة والوحدة تتوقف ال
 تبعث رسالة آخر وكانت وآماهلا, آالمها يشاركها أنيس وال بمفردها قدرها لتجابه تركت لزوجة قاتلة وحدة
 رسـالة عـىل حيـصل بوكروح األستاذ أن غري .واحد بشهر اإلستقالل عقب ,١٩٦٢ أوت ٠٤ بتاريخ إليه هبا

افتقـدت ملن واضح عتاب الرسالة هذه يف ا,أمريك من رجوعه عند ١٩٧١ سنة هلا زيارته عقب خلدجية أخر 
 وبتقصريه اجتاهها بالذنب شعور وكأنه نبي بن ولكن أيام, ٠٤ سو منه حتض ومل وأزيد سنة ١٥ ملدة زوجها
 الرسائل بقية ّأما التمور, من بطرد هلا بعث بل ,١٩٧١ ديسمرب ١ يف مؤرخة برسالة هلا يرسل حقها, يف الكبري
 ديـسمرب ٠٦ وبتاريخ دمشق, من ,١٩٧٢ أفريل ٠٣ ,١٩٧٢ جانفي ١٣ ,١٩٧١ ربديسم ٢٤ يف مؤرخة فهي

 الرسـائل وكافة واضح, غري فيها التاريخ أخرية ورسالة ,١٩٧٣ جانفي ٢٠و ,١٩٧٢ ديسمرب ١٣و ,١٩٧٢
 وبقـي .»Je t’embrasse tendrement« :بقولـه وتنتهي ,"Ma chère Paulette بوالت عزيزيت" بقوله تبدأ
 ١٨ يف مؤرخة إليها هبا بعث رسالة يف هذا هلا يؤكد فهو الفرنسية; خدجية لزوجه الدائم حبه عىل بين بن مالك
 بمستـشفى زوجته وفاة بخرب يفاجأ بمنزله, فكري ملتقى يف هو بينام ١٩٧٣ ماي ٢٦ يوم ويف .١٩٧٠ نوفمرب
 أكتـوبر ٣١ بتـاريخ نفـسها سنةال من هو هبا وحلق .واملرض الوحدة مع مريرة معاناة بعد ,Dreux درو بلدهتا
 les carnets, éditions SAMAR, pp 510 – 511 et 522, et voir الدفاتر, :يف نبي بن مالك انظر .١٩٧٣

aussi Nour- Eddine Boukrouh: l’islam sans l’islamisme, pp 189 – 194. 
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ثـم  .ا ساعده عىل أن يقف وعن قرب عىل حقيقة الفكر احلضاري الغريباملتمدن واملتحرض, مم
رحلته إىل مرص واالستقرار هبا حيث عرفت معظم مؤلفاته الظهور واالنتـشار فيهـا, كـام أنـه 
متكن بعد االستقالل من زيارة كل من دمشق وبـريوت واحلجـاز وليبيـا والواليـات املتحـدة 

 واهلند, كل هذا أغنى جتربته الفكريـة التـي مل تتوقـف األمريكية, وغريها من الدول, كالصني
 ٣١املحارضات املتواصلة سواء يف بيته أو يف اجلامعة إىل أن توفاه اهللا بتاريخ إلقاء  وعن الكتابة

 .١٩٧٣أكتوبر 
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  ث الثانياملبح

  مالك بن نيب ومشروع اإلنسان
ن يبحـث عـن بـديل للوضـع من خالل ما تقدم تبدت لنا جليا مالمح مرشوع بن نبي ; إذ كا

املزري الذي كان يتخبط فيه كفرد جزائري مسلم مستعمر, ولكن كيـف الـسبيل إىل ذلـك, لـذا 
عزم عىل االلتحاق بمعهد الدراسات للغات الرشقية, ولكن خاب أملـه إذ مل يقبـل, وعـىل ذلـك 

 عوامـل الالسلكي كي يتخرج منه بشهادة مساعد مهندس كهربائي, وبذا اكتملت التحق بمعهد
 :اآلتية تكوين شخصية بن نبي اإلنسان, وعليه نستطيع أن نجمل سريته الذاتية هذه يف النقاط

, سمحا له منذ البداية أن ينظر ألصـل الثقافة اإلسالمية والتكوين املزدوج الفرنسي    
ة بأصوهلا والتي تكون صامم أمـان ملنـاطق ث املتشبالروح اإلسالمية املشكلة من زاويتني زاوية 

, الغايـة  والوسـيلة لتوارد الذايت فتحمي الذات من عمليات االستالب املختلفة مـن حيـث ا
 التـي اكتـسبها مـن التكـوين الريـايض الرؤيـة العلميـة الرصـينة     والزاوية الثانية هي تلك 

والفيزيائي مما سمح له بأن يكون ملام بالثقافة الغربية وبمعطيات احلضارة األوروبية, وبـذلك 
 الثقايف, بعكس مـا يقـع يف الغالـب لكثـري مـن −عىل مستو التكوين النفيس حقق انسجاما 

 يف النسيج الثقايف األورويب وإما حالة املتعلمني يف املدارس الغربية بأوروبا من حاالت الذوبان
 انفصام الـذات بـني الواقـع      تكيف ومن ثم حالة من الرصاع النفيس املفيض إىل نوع من  الال
 . الذي تنتمي إليه تارخيا وفكرا وثقافةاملاضي الذي تعيشه و− )حالة اغرتاب( −

 )القـرآن (ومن هنا نفهم سبب إصدار مالك بن نبي أوىل بواكري عمله الفكري كان حـول 
تلك الرسالة اخلالدة وهي آخر تواصل بني الـسامء واألرض, إهنـا آخـر نـداء مـن الـسامء إىل 

فهو بذلك حيقق اخلطوة األوىل للجيل اجلديد يف البرشية كي خترج من دجيور املتاهة والضياع; 
لتحقيق مرشوع جديد هو مرشوع النهضة ولكن لـيس بحـسب أدبيـات  نطاق رؤية مستقبلية

 ذلك الفكر الذي انقسم عىل نفسه منذ البداية بني أنصار احلـل ,الفكر النهضوي السائد آنذاك
انه إىل غري رجعة, وأنـصار اإلقـصاء, القومي العرويب احلامل إىل الزمن الرومانيس الذي وىل زم
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ّوالتخلص من ثقل املوروث احلضاري العريب واإلسالمي عىل أساس أن التـشبث بمعطيـات 
 .هذا املايض هو من األسباب القوية يف بقاء األمة ترزح يف ظلمة التخلف وسدفة اجلهل

شكلة وهـو , إذ هو أساس املـ)اإلنسان(اجلديد الذي يقدمه بن نبي يتمحور أساسا حول 
 بالدراسة والتحليل كان هيدف مـن ,مفتاح احلل يف الوقت ذاته, ولذا فتوجه بن نبي إىل القرآن

 :خالله توجيه خطاب بمنطق جديد يف اجتاهني أساسيني مها
 خطاب موجه إىل العقل الديكاريت والعلامين يف أوروبـا القـائم يف تفـسريه لظـواهر :األول

بي والتحليل الفرويدي والرؤيـة اهليجليـة واملاركـسية جلدليـة الطبيعة عىل أساس املنطق السب
الفكر ومادية التاريخ, ومن ثم نقض تلك األفكار املادية التـي تريـد إخـضاع دراسـة القـرآن 
ملنطق التفكري السببي الديكاريت, والذي هيدف يف أعامقه إىل رضب أهـم مقـوم رسـايل لألمـة 

 .القرآن وهو
فرد املسلم الذي استسلم ملنطق االستعامر من خالل آلية القابليـة  موجه إىل ضمري ال:الثاين

لالستعامر; فصار عنرصا خامال خارج دورة احلضارة منذ زمن سـقوط املوحـدين ومـا أطلـق 
 ألنه ير أنه البـد مـن الرجـوع إىل , الذي سقط سقوطا حرا"إنسان ما بعد املوحدين" عليه

 قراءة جديدة ليست تلك التي تكرر قراءة القـرآن يف القرآن وإعادة قراءة ذلك اخلطاب القرآين
الزرد وعىل قبور املوتى, بل عىل املسلم أن يعيد متثـل معـاين النـزول القـرآين ومـا جـاءت بـه 

والـسبب هـو أن  .اآليات كأنه ينزل اآلن, وبذلك يستعيد الفرد املسلم دوره يف دالة احلـضارة
 العقل والضمري آمرا بإعالن زمن جديد هو زمـن  الوحي خاطبالقرآن الكريم ملا جاء يف أول

القراءة وانتهاء زمن األوثان وعبادة األصنام وحترير العقل مـن كـل سـلطة خرافيـة, وبـذلك 
حيقق اإلنسان املسلم ثابتا كونيا تارخييا, عندما يتحد مع مضمون اخلطاب القـرآين الـذي هـو 

 ...رسالة ومرشوع حضاري جاء ليغري واقع اإلنسان
  أسباب وظروف تأليف الكتاب -١

إن املطلع عىل مؤلفات مالك بن نبي يبدو له اهتاممه بالرصاع الفكري يف العـامل اإلسـالمي 
املعارص, وانشغاله بمشكلة اهلجوم النرصاين عىل املسلمني, ومواجهة االسترشاق بكل ما أويت 

 .من قوة فكرية
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جع تأليفه إىل أسباب تارخيية وأسـباب وهذا ما نستشفه يف مؤلفه الظاهرة القرآنية, الذي ير
 .)١(عائدة إىل املنهج

  :أسباب تارخيية: أوال
 نر أن الظروف التارخيية التي صاحبت تأليف كتـاب الظـاهرة القرآنيـة, ,يف هذا املبحث

تتوزع عىل نوعني من الظروف التارخيية, النوع األول يمكن أن نطلق عليـه العامـل التـارخيي 
 .بي, والثاين يمكن أن نطلق عليه الظرف التارخيي املوضوعيالشخيص ملالك بن ن

  :العامل التارخيي الشخصي /أ
 : يف الطبعة املنشورة باللغة العربية)الظاهرة القرآنية(يقول مالك بن نبي يف مدخل كتابه 

مل يتح هلذا الكتاب أن ير النور يف صورته الكاملة; فالواقع أننا قد أعدنا تأليف أصـوله "
وهو كام هو اآلن, ال يكفي يف عالج فكرتنا األوىل عن املشكلة .  أحرقت يف ظروف خاصةالتي

القرآنية; فإن املوضوع يستلزم عمال شاقا طويل األنفاس, ومراجع ذات أمهية قصو, مل يكن 
 غري أننا ال زلنا نشعر بقيمة الفكـرة التـي سـاقتنا إىل .بوسعنا احلصول عليها يف حماولتنا الثانية

ه الدراسة, حتى لقد آمنا برضورة بذل ما نستطيع من اجلهد يف سبيل حتقيقها, مهام تكن من هذ
 .صعوبات املرشوع, ومهام تكن من املعوقات دون حتقيقه

ولذا حاولنا أن نجمع العنارص التي بقيت من األصل مكتوبة يف قصاصات, أو مـسجلة "
املوضوع, وهـو االهـتامم بتحقيـق مـنهج  جوهر − عىل ما نعتقد −يف الذاكرة ; فأنقذنا بذلك 

 :حتلييل يف دراسة الظاهرة القرآنية, وهو منهج حيقق من الناحية العملية هدفا مزدوجا هو
 .أنه يتيح للشباب املسلم فرصة التأمل الناضج يف الدين/ ١
 .وأنه يقرتح إصالحا مناسبا للمنهج القديم يف تفسري القرآن/ ٢

 يتصل بعضها بالتطور الثقايف الـذي حـدث ,ىل أسباب خمتلفةوهذه املهمة وتلك ترجعان إ
تطـور "  وبعضها يرجـع إىل عنـرص آخـر يمكـن أن نـسميه,يف العامل اإلسالمي بصورة عامة

 .)١(" بصورة خاصة, والبد إذن من عرض هذه األسباب برتتيبها"نظرتنا يف مشكلة اإلعجاز
                                                            

 .٥٣ ص/ القرآنية الظاهرة نبي, بن مالك −1
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, )الظاهرة القرآنية(ة األصلية للكتاب فام هي الظروف واألسباب التي أدت إىل إتالف املاد
حيث سنحت لنا الفرصة لنلتقي باألستاذ خالد مسقاجلي بتبسة حيث قدم لنا معلومات جتيب 

, وهي املعلومات ذاهتا التي )الظاهرة القرآنية(عن تلك األسئلة واملتعلقة بظروف تأليف كتابه 
ث من مذكراته شاهد القرن, والذي مل , وهو القسم الثال)الكاتب( كتاب وقفنا عليها مدونة يف

 .ينرش من قبل, حتى جاء األستاذ نور الدين بوكروح وكشف الغطاء عنها
 حاول مالك بن نبي مغادرة فرنسا والتوجه نحو بالد احلجاز عن طريق الرب ١٩٣٨يف عام 

. ١٩٣٩من خالل مروره بألبانيا إال أنه قفل راجعا بسبب بدايـة احلـرب العامليـة الثانيـة سـنة 
 بلدة زوجته الفرنسية, أقيـل مـن ,غل وقتا يسريا كمسؤول بلدية دروتشا فبقي يف فرنسا حيث

 فعمل كحارس لييل; فكان يف النهار يقيض وقته يف القراءة ,١٩٤١املنصب يف شهر أفريل عام 
بـرسقة  وذات يوم اهتم .قبة واملتابعةاوالكتابة والصالة, والرشطة الفرنسية ال تنزع عنه عني املر

بعض األغراض من مستودع, وأثناء زيـارة الـرشطة لبيتـه هبـدف التحقـق مـن عـدم وجـود 
األغراض املرسوقة عنده, أخربه أحد أفـراد الـرشطة, بـأن هنـاك يف البلـدة مـن احلـسدة مـن 

 اقـرتح عليـه صـاحب املقهـى .; ففقد عمله هـذا أيـضا, فرجـع إىل بـاريس رشايضمرون له
مل بصفة دائمة يف وحدة مـسلمة تابعـة للحـزب الـشعبي الفرنـيس , أن يع)اهلقار(اجلزائري 

(PPF)  الذي يرتأسه آنذاكJaques Doriot والذي كان مقره بشارع ,rue des Ecoles قبالة 
Collège de France قبل مالك بن نبي بالعرض واختذ غرفة بالقرب من ;Panthéon)٢(. 

اسية ي الـسخللفيـة بامتـأثر يعني يل أننـي هذا ال" :ويقول بن نبي رمحه اهللا عن هذا العرض
 ولكني أعلم أنه .لر حتت نعل هت"ئد الفرنيسالقا", الذي أراد أن يلعب دور Doriotلدوريو 

حقـوق العـامل املـسلمني فيها نتهك ت أن يمكن جدي, يف هذه احلركة التي ال ءليس هناك يش
 .)٣("بباريس

                                                                                                                                                       
 صـفحة, ٢٨٧ ,١٩٨٦ دمـشق الفكـر دار شـاهني, الـصبور عبد ترمجة لقرآنية,ا الظاهرة :نبي بن مالك − 1

 .٥٤ − ٥٣ صص

2-Nour-Eddine BOUKROUH: L’islam sans l’islamisme, p 110. 
3- Malek Bennabi cite: «Cela ne me disait rien de me lier à la fortune politique de Doriot 
qui voulait jouer le rôle de (chef français) sous la botte de Hitler. Mais je savais qu’il n’y 
avait rien de sérieux dans ce mouvement qui ne pouvait pas abuser les travailleurs 
musulmans de Paris». voir Nour-Eddine BOUKROUH: L’islam sans l’islamisme, p 110. 
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 ١٩٤٢ فيفـري ٠١, ولبـث مـن Dreux وحتى ال يبذر املال, قام باستحضار مدخراته من
, حيـث تعـرف Sainte - Geniviève, قىض تلك األيام يف مكتبة ١٩٤٢ جويلية ٠١إىل غاية 

 ويرصح بن نبي أنه هبذه املكتبة وجد املادة العلمية اخلـام, التـي .عىل زوجته قبل عرش سنوات
ت الطـائرات يمثلها رصيده الثقـايف, وكيـف أنـه مـرت علـيهم أوقـات عـصيبة عنـدما كانـ

 قـام بـن , حيـثl’UJGCإذن هبذه املكتبة وبعدها مكتبة  )١(.الربيطانية تقصف فوق رؤوسهم
 )٢(.نبي بقراءاته األساسية العميقة التي شكلت فكره

ويرجع مرة أخر مالك بن نبي إىل رحلة البحث عن العمل, بعد أن غادر عمله بالوحـدة 
 عندها قـرر ,نه أن يؤدي يمني القسم عىل القرآن, يوم أن طلب مDoriotالتابعة حلزب دوريو 
, Bomlitz توقـف ببلـدة بـومليتز . للبحث عـن عمـل بأملانيـاHanovreالذهاب إىل هانوفر 

 فكان يقرأ يف الليل القرآن حيث ينام, وهـو مل . شهرا بمعمل للمواد اللزجة١٨حيث سيقيض 
 )٣(.(Le phénomène coranique)يكن يدري أنه بصدد التحضري ملوضوع الظاهرة القرآنيـة 

لعامل الفرنسيني يف بومليتز, ويف وسط السنة ل  يعني مالك بن نبي ممثال,١٩٤٢يف شهر ديسمرب 
 قافال , يغادر بن نبي أملانيا١٩٤٣بدأت قوات التحالف بقصف أملانيا ويف أواخر شهر ديسمرب 

 عـرشين سـنة يف ٢٠د  سيعيش عىل بعض املهن واحلرف, وهذا ما يذكره بعـحيثإىل فرنسا, 
, «Le travailleur algérien en France» "العامـل اجلزائـري بفرنـسا"مقال لـه بعنـوان 

                                                            
1- Nour-Eddine BOUKROUH: L’islam sans l’islamisme, p 110 
2- Malek Bennabi cite: «J’y dévorais toute la matière qui constitue aujourd’hui mon bagage 
intellectuel hormis ma formation scientifique... On voit aujourd’hui naitre une œuvre 
intellectuelle, qu’on avait tout fait pour couper à la racine de 1932 à 1940. Et l’on me voit 
aujourd’hui (1952) écrire et publier cette œuvre sans savoir ou est sa racine puisqu’on sait 
que j’écris sans documents et sans possibilité d’en avoir. Bref, cette période que je passais à 
la permanence du PPF à Paris m’a permis de réaliser mon rêve de jeune homme... Oh! Plus 
que je n’aurais pensé puisque je voulais être l’auteur du (livre proscrit) et que je devais, en 
effet, le devenir au delà de mon espérance. Je dois encore à cette période de privation de 
toutes sortes, de misère générale, de péril constant suspendu au – dessus de nos têtes dans 
les ailes des avions anglais, une sorte de ferveur religieuse, d’exaltation mystique que je ne 
perdrai plus.», Voir: Malek Bennabi: L’écrivain, édition Samar, pp.250 – 258, et Nour-
Eddine BOUKROUH: L’islam sans l’islamisme, p 110. 
3- Malek Bennabi: L’écrivain, édition Samar, pp.258 – 259 et Nour-Eddine BOUKROUH: 
L’islam sans l’islamisme, pp 110 – 111. 
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 ,١٩٤٣ إىل غايـة ١٩٢٥يف هذه الفـرتة التارخييـة واملمتـدة مـن  .)١(١٩٦٥ أكتوبر ٠٢بتاريخ 
 .أيضاعرف بن نبي كافة أنواع الشقاء واملعاناة اجلسدية والنفسية واملادية بل واألخالقية 

 حطت قوات احللف باملنطقة التي كان يقيم هبا مالك بن ,١٩٤٤ )جوان(يف شهر حزيران 
 تراجع األملان عىل أعقاهبم القهقـر, ومتكـن بـن نبـي مـن جتنـب .)منطقة النورماندي(نبي 

 ويف ., والتي سيغادرها بعد وقـت وجيـز إىل بـاريسDreuxالقصف وااللتحاق بمنطقة درو 
لبرشي التي اعرتته كان يتمنى لو خترتقه رصاصة طائشة تـصيبه يف مقتـل أوقات من الضعف ا

و حتـت قبـضة قـوات التحـالف, قلـق بلـدة در  ملـا علـم بوقـوع.فيسرتيح من قساوة املأساة
 زوجته; فقفل راجعا سريا عىل األقدام قاطعا مسافة مائة كيلومرت تقريبـا, يف أربعـة بخصوص

 وقد كتب عن لسانه فـيام بعـد ,, يتناول ما جيده يف طريقهأيام وثالث ليال قضاها يف العراء٠٤
 العجلة, سنذهب إىل عمود مل" : يقول١٩٥٤ أفريل ٢٣تاريخ الدكتور خالدي يف مقال نرش ب

 وهنا انتبه إىل ذلك الشعور السيئ بوجود دور لليد االستعامرية اخلفية والتي خربها ,"اإلعدام
 الدور األكرب, )٢( حيث كان للويس ماسينيون,١٩٣٠عن كثب منذ قدومه إىل باريس من سنة 

فيام أمل به من معوقات وإحباطات وانتكاسات كثـرية وكبـرية, وملـا وصـل إىل البلـدة خـضع 
 كالمهـا نقـل فـيام بعـد إىل معتقـل . مخـسة عـرش يومـا, هـو وزوجتـه١٥لالستجواب وملدة 

Pithiviers احلركـة اجلمهوريـة(, وذات يوم نرشت جريـدة( «l’Action républicaine», 
, قائمة بأسامء املوقوفني ببلدة درو مـع اإلشـارة Maurice Violletteبرئاسة موريس فيوليت 

 إسـمها,م , أما فيام خيص زوجته; فكتب أمـا)ال شيئ (بن نبي السبب التوقيف, وفيام يتعلق ب
قـىض وبني األخذ والرد واإلهتام واإلنكـار, . "بعة من طرف ضابط أملاني    ا مت نشاطات"

 .)٣( تسعة أشهر٠٩مالك بن نبي وزوجه يف السجن من غري حماكمة 
                                                            

1- Malek Bennabi: L’écrivain, édition Samar, p.258 - 259 Nour-Eddine BOUKROUH: 
L’islam sans l’islamisme, pp 110 – 111. et dans la page 111 voir la note 69. 

 الفرنـسية, الدولـة يف مهمـة وظـائف تقلد فرنسا, مسترشقي كبار من ,١٩٦٢−١٨٨٣ ماسينيون لويس − 2
 سـبعني ابـن عـن وكتـب احلـالج ديـوان نرش إفريقيا, شامل يف الفرنسية املستعمرات وزارة يف مستشارا عمل

 .العنرصية بمواقفه اشتهر .الفاريس وسلامن األندليس
3- Malek Bennabi: L’écrivain, édition Samar, pp 259 – 269, et Nour-Eddine BOUKROUH: 
L’islam sans l’islamisme, p 112. 
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وبينام هو يف املعتقل, وقد حل فـصل الـشتاء القـايس الـذي زاد جـدران الـسجن رطوبـة 
 رطوبة ترافقها حتى القرب, بدأ مالك بـن نبـي يف كتابـة أوىل ,ستسكن يف عظام زوجته خدجية

, وهذا من غـري «Le phénomène coranique») يةالظاهرة القرآن(املسودات اخلاصة بكتابه 
نقـل املخطـوط معـه, يف حالـة مـا إذا امكانيـة أن تكون له نية يف نرشه, ولكنه ختوف من عدم 

; فقـرر أن يـرتك املخطـوط مـع شـخص Chartresقررت املحكمة ترحيله إىل سجن كـارتر 
 )١(.بالسجن ه وهو, عندما قاما بزيارتMr Georges Marlin يدعى جورج مارالن وزوجته

 ويف شهر جويليـة مـن الـسنة ,١٩٤٦بعد خروجه من السجن, زار اجلزائر وذلك من عام 
نفسها زار والده بتبسة حيث وجده يعيش حالة مزرية مدقعة يف الفقر والعوز; فقرر حينهـا أن 

, والذي مل تكن له نية يف طبعه ونرشه حني وضـعه كمـسودة )الظاهرة القرآنية (ينرش كتابه 
وهو بالسجن, وهذا من أجل إنقاذ حالة عائلته مما آلت إليه, وبحسب رأيه بسبب مواقفه هـو 

 نفهم إذن أن كتـاب الظـاهرة القرآنيـة كـان حالـة ذهنيـة وروحيـة .)٢(من اإلدارة اإلستعامرية
عاشها مالك بن نبي عىل مرحلتني, األوىل عندما كان بأملانيا والثانية عندما سـجن ملـدة تـسعة 

 كأنه وجد يف القرآن املالذ الوحيد اآلمن لروحه وضـمريه اللـذين أثقـال تعبـا وهـو إىل أشهر,
 .ذلك احلني ليس له عمل قار, يرتزق منه ليعيل زوجه ونفسه

يف أواخر شهر نوفمرب, كان العمل منتهيا, أخذ القطار بمعية دكتور خالدي إىل العاصـمة, 
التـي أسـسها اإلخـوة ميمـوين ) النهـضة(حيث يتوجب عليه أن يودع الكتـاب إىل دار نـرش 

 ويف القطار يقع صديقه خالدي عىل إعالن وهو يتصفح اجلرائد, مفـاده أن احلكومـة .بالقصبة
تعلن عن وضع جائزة لألعامل التي تقدم حول اإلسالم, وأن املخطوط جيـب تقديمـه للهيئـة 

 .الكتاب شاب هيودي وقد قام برقن ,املرشفة يف غضون عرشة أيام من تاريخ نرش اإلعالن
 ٠٥وبعد أن قام بتوفري نفقات طبع الكتاب, غادر إىل فرنسا حيث ترك زوجه هناك وملـدة 

 ,١٩٤٧; فبقي بجوار زوجـه خدجيـة إىل غايـة شـهر فيفـري موارد ماليةمخسة أشهر من غري 

                                                            
1- Malek Bennabi: L’écrivain, édition Samar, pp 262 – 263, et Nour-Eddine BOUKROUH: 
L’islam sans l’islamisme, p 112. 
2- Malek Bennabi: L’écrivain, édition Samar, pp 271- 273, et Nour-Eddine BOUKROUH: 
L’islam sans l’islamisme, p 117. 
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, )الظـاهرة القرآنيـة(حيث عاود الذهاب إىل اجلزائر العاصمة, إذ تلقى أوىل النسخ من كتابـه 
وبعدها عرف الكتاب النور وتعرف آنذاك املثقف اجلزائري عىل طـرح غـري مـسبوق للقـرآن 

 )١(.الكريم
هذا النجاح يف صدور الكتاب األول ملالك بن نبي, كان حصيلة كافة املعاناة التي مـر هبـا, 

ا من من البحث عن العمل, إىل السفر إىل أملانيا ثم السجن, وأيضا نتيجة املؤازرة التي حظي هب
وشخص يدعى طيار  طرف صديقه الدكتور خالدي, ومجع من الناس أمثال صالح بن ساعي

 باإلضـافة إىل مجعيـة العلـامء .ملياردير, والسايس رابح خياط بسيط, وعباس تركي مفـاوض
 ألـف فرنـك فرنـيس, ولكنهـا يف النهايـة ٥٠التي أرسلت بمكتوب مفاده أهنا ستقدم مخسني 

فرنك فقط, ومن تبسة أرسل كل من صادوق بوذراع وابن عمـه  عرشة آالف ١٠شاركت ب
 )٢(. ألف فرنك فرنيس٤٠صالح حواس بأربعني 

, تعرف مالـك بـن نبـي عـىل )الظاهرة القرآنية(يف هذه األجواء, املواكبة لصدور الكتاب 
عدد من الشخصيات العامة وأيضا العادية البسيطة مثل مصمم املالبس شـعبان, مـن اجلزائـر 

عمر راسم مؤسس أول جريـدة يف اجلزائـر كانـت مناهـضة للمـستعمر, وأيـضا  ومة,العاص
, وشخص آخر يدعى ميموين الـذي l’UDMAاألستاذ مهداد النائب بالربملان آنذاك عن كتلة 

                                                            
1- Malek Bennabi: L’écrivain, édition Samar, pp 271- 273 - 274, et Nour-Eddine 
BOUKROUH: L’islam sans l’islamisme, p 118. 
2- Malek Bennabi: L’écrivain, édition Samar, pp 273- 274, et Nour-Eddine BOUKROUH: 
L’islam sans l’islamisme, p p 118 – 129. 

 املعـروفني وغـري الوضعاء أولئك وإىل املتوفاة وأمه والده, من لكل إهداء فيها كان للكتاب, األوىل الطبعة إن
 جـورج الـسيد إىل وأيـضا ساعي, بن حممد وأستاذه صديقه إىل وأيضا معاناهتم, تنسى ال حتى نهوط أبناء من

 :األصل يف جاء كام اإلهداء نص وهذا العربية, الطبعة يف بعد فيام أسقط اإلهداء هذا أن غري مارالن,
«A mon cher père qui a payé de quinze années de souffrance le prix de ma façon de penser. 
A la mémoire de ma pauvre mère qui est morte après m’avoir laissé son ultime bénédiction. 
Aux humbles de mon pays qui m’ont donné la plus noble leçon en ennoblissant leur 
souffrance. 
A mon cher ami et maître, Mohamed Ben Sai, que je veux affirmer parce que la condition 
de l’intérêt féroce et de la médiocrité ambitieuse a voulu le nier … comme d’autres. 
A monsieur George Marlin, noble figure de paysan français qui m’a montré que l’homme a 
ses frères et ses ennemis parmi tous les peuples et toutes les races.», voir: Nour-Eddine 
BOUKROUH: L’islam sans l’islamisme, p 118. 
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قام بتوزيع الكتاب واإلشهار له, وبوشامة الذي أراد أن جيعل من احلدث مناسـبة إلقنـاع بـن 
 ولقد قام بن نبـي نفـسه بجولـة إعالميـة لكتابـه, بـدءا مـن .كيسنبي أن يلتحق بالتوجه املار

 مـن نـرش الكتـاب باملدينـة PPA – MTLDوهران ومستغانم, حيث منـع منتـسبون حلـزب 
 .)١(واألمر نفسه بمدينة تلمسان, غري أن املستو الفكري ملثقفي هذه املدينة أثار اهتاممه

ل احلركـة الوطنيـة بـاجلزائر آنـذاك,  توضـح حـا,ردة الفعل هذه جتاه كتاب مالك بن نبي
حيث طغى عليها االنتامء احلزيب أكثر من الوظيفة السياسية التي كان جيب أن يضطلع هبا ممثلو 
احلراك السيايس النخبوي, وإذا به خيدم مقاصد املـستعمر الفرنـيس مـن غـري تكليـف وبأقـل 

ان ملالك بـن نبـي معـه فـيام التكاليف, بل وينوب عنه يف جمال معركة الرصاع الفكري الذي ك
 .بعد شأن آخر وهو بمرص

وحتى يطبق الرشك جيدا عىل هذه السمكة الصغرية التي تريد اإلفالت من شـبكة الـصياد 
املرتقب لكل خطوة غري عادية, حتى إن كانت أمنية يف صدر صاحبها, يتم توقيف مالـك بـن 

 بحجـة أن هنـاك بحقـه ,١٩٤٧ أفريـل ٢٨بتـاريخ ) عنابـة(نبي من طرف مدير رشطة بونـة 
 : والغاية من وراء هذه احلركـة حتقيـق هـدفني اثنـني,١٩٤٥مذكرة توقيف منذ شهر سبتمرب 

 .األول ثنيه عن السفر إىل مرص, والثاين قتل مؤلف كتاب الظاهرة القرآنيـة معنويـا وأخالقيـا
 اجلزائر, ودام نه من مغادرةّ ثالثة أيام, ولكنه رساح مرشوط ال يمك٠٣ولقد أطلق رساحه بعد 

ولكن مل يـسمح لـه بمغـادرة اجلزائـر  .)٢(احلال ملدة ثالثة أشهر كاملة, وبعدها رفع هذا القرار
تعرض زوجه يف فرنسا للتوقيف أيضا, إذ هو نوع من االبتزاز, وعليه اختـار أن يبقـى توإال س

 لبيـك والتـي  روايته١٩٤٨وبقي األمر هكذا وأثناءه نرش يف مطلع . باجلزائر حتى إشعار آخر
 صفحة فقط, عبارة عن رحلة روحية أو نوع من التصوف اعـرت مالـك بـن نبـي ٩٩تقع يف 
 .ينّين األمراوهو يع

 الظـاهرة مؤلـف رسد اجلانب التارخيي الشخيص الـذي أحاطـت ظروفـه عنهنا نتوقف 
ضا,  أيـهمـصري مؤلفـ و عىل مر الزمنقيمتهت دّالقرآنية, مركزين يف انتقاء األحداث التي حد

                                                            
1- Malek Bennabi: L’écrivain, édition Samar,pp 275- 276, et Nour-Eddine BOUKROUH: 
L’islam sans l’islamisme, p 128. 
2- Malek Bennabi: L’écrivain, édition Samar, pp 276- 282, et Nour-Eddine BOUKROUH: 
L’islam sans l’islamisme, p 129. 
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 وهـو صـديقه ,لها أحـد املثقفـني اجلزائـرينيّوخري ما نختم به هذا املبحث هـو شـهادة سـج
 : بقوله"خطاب يف رشوط النهضة" ر كتابهّاملخلص خالدي, الذي صد

بن نبي ليس كاتبا حمرتفا, أو عامال يف مكتب منصب عىل أشياء جامدة, أوراق وكلامت, "
خصية معنى اإلنساين بداللتـه املزدوجـة األخالقيـة ولكنه إنسان استشعر من خالل حياته الش

 إن مـا .إنه ليس بمثقف مغرم باملجردات, وال بفنان مأخوذ بأحسن األشـكال.. .واإلجتامعية
 .)١("جيذبه, هو ما يسحره, هو االنفعال اإلنساين, األمل, اجلوع, األسامل, الالمباالة

  : العامل التارخيي املوضوعي-٢
يمـر بمرحلـة خطـرية, إذ تواجـه النهـضة اإلسـالمية ظـاهرة فكريـة إن الفكر اإلسالمي 

خطرية, مناهضة للرتات العريب اإلسالمي هذه الظاهرة التي ال تغزو, فقط احليـاة االجتامعيـة 
معتقـداتنا  و,عاداتنـاللعامل اإلسالمي, بل تغزوا احلياة الفكريـة الروحيـة, لتـسميم أفكارنـا و

 .الدينية
مـن "يف قاموس أكسفورد اجلديد بأنـهالتي تعرف  orientalisme إهنا ظاهرة اإلسترشاق

اإلسترشاق علم يبحث يف علـوم العـامل الـرشقي, وكـل مـا , )٢("تبحر يف لغات الرشق وآدابه
يتعلق بمعارفه من لغة وأدب, وتاريخ وأثار وفلسفة ولن يأيت الباحث بالنتـائج الـسليمة مـامل 

 .يتقن لغات الرشق
األغراض, فكثرت املؤلفـات عـن الفكـر  واإلسترشاقية بتعدد النواياوقد تعددت األعامل 

ونتائج هذه األعامل مل تقتـرص عـىل األثـر املحمـود يف تطـوير  .وقادحةاإلسالمي من مادحة, 
                                                            

1- Nour-Eddine BOUKROUH: L’islam sans l’islamisme, p 141. Le texte original en 
français et très touchant que ma version en arabe, si pour ça que je laisse le lecteur admire 
le passage. «Bennabi n’est pas un écrivain professionnel, un travailleur de cabinet penché 
sur des choses inertes, du papiers et des mots, mais un homme qui a senti dans sa propre vie 
le sens de l’humain avec sa double signification morale et sociale... Il n’est pas un 
intellectuel épris d’abstractions, ni un esthète grisé par les belles formes. Ce qui l’attire, ce 
qui le fascine, c’est le frisson humain, la douleur, la faim, les haillons, l’ignorance.». 

 ١٩٩٨ سنة عريبال الفكر دار القاهرة, املعارص العريب األدب يف أثرها اإلسترشاق فلسفة ساميلوفتش, أمحد −2
 كـولتيز وليـام مطبعـة النـوهيي الدسـوقي حممـد ترمجة الربيطانيون, املسترشقون آربري, عن نقال ,٢٢ ص/

 .٨ص/ بلندن
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 عىل الفكر اإلسالمي, رغم أن هذه األعامل هلا وقع كبـري ا سلبياثقافتنا بل أثرت تأثري وأفكارنا
وصا الطبقة املثقفـة, ومـسلم اليـوم يـدين يف تكوينـه املعـريف إىل يف املجتمع اإلسالمي, وخص

إن اجليـل املـسلم الـذي أنتـسب إليـه, يـدين إىل هـؤالء " :هؤالء املسترشقني, يقول مالـك
التي كانت بني يديه ملواجهة مركب الـنقص الـذي من خالل الدراسات املسترشقني الغربيني 

ــاهرة احلــضار ــام ظ ــضمري اإلســالمي أم ــةاعــرت ال ــت الدراســات  )١(."ة الغربي وإذا كان
 .مع تعدد املقاصد والنوايا نا,ثراتاإلسترشاقية اتسعت لتكتب عن حياتنا و

 هذه األعامل الدخيلة? وما مد فاعلية الردود اإلسالمية?نقد فام دور الفكر اإلسالمي يف 
البـاحثني هتم الفكر اإلسالمي يف هذا القرن بالدراسات اإلستـرشاقية فظهـر لكثـري مـن إ

واملفكرين املسلمني دراسات وكتابات متعـددة, فهـذه احلركـة البـسيطة والبطيئـة يف الوسـط 
العلمي اإلسالمي وإن جاءت متأخرة عن موعدها الذي كان جيب أن تظهر فيه إال أهنا تـدعو 

الرجـوع إىل  وإىل يشء من األمل يف إيقاظ الشعور اإلسالمي, وبعث النهضة الفكرية السليمة
التحـرر مـن التبعيـة الفكريـة التـي أذابـت  وقافة اإلسالمية األصيلة املنبعثة من ذاتية األمـةالث

 .الشخصية املسلمة
وإذا كانت القضايا التي أثارها اإلسترشاق تعد أخطر هجوم قـام بـه أصـحابه عـىل األمـة 

هـو اإلسالمية, فإن رد الفعل الذي قام به العرب يعد حركة معاكـسة تـستهدف الـدفاع عـام 
حتى ليستطيع املـرء أن يعتـرب مـا أنتجـوه خـالل " تشفأمحد مسـايلو عريب إسالمي يقول 

 )٢("فلسفة وعمق وثقافة ومنطق ومواجهتهم هلذا اهلجوم أروع ما يف أدهبم املعارص من فكر
املفكـرين املهتمـني بقـضايا  وويعترب املفكر الكبري مالك بن نبي حلقة من سلسة البـاحثني

 ظاهرة فريدة يف الفكر العريب املعارص فقد تعـرف عـىل يعتربسالمي, وإن كان الفكر العريب اإل
الفكر العريب اإلسالمي عن طريق اإلسترشاق نفسه كام أنه أحـاط بـالفكر العـريب اإلسـالمي 
احلديث إحاطة شاملة, وكرس حياته للدفاع عن هذا الفكر, وهلذا انفرد بأصالة إسالمية نادرة 

 . إسالمي معارصقلام نجدها عند مفكر
                                                            

 .١٦٧ص /١٩٩١ سنة ,١/ط دمشق الفكر, دار الكرب, القضايا نبي, بن مالك −1
 .٦٨٤ص/ املعارص األدب يف وأثرها اإلسترشاق فلسفة ساميلوفتش, أمحد −2
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 ير أنه ال جيوز نكران قيمته العلمية, بل نـراه )١(مالك بن نبي بعد دراسته ألعامل املسترشقني
أسـني   أو غوسـتاف لوبـون    هفـأحيانا يستحق كل التقدير ملا يتسم يف بعض أصنافه مثـل مـا خل

شهادة نزهيـة مـن  باإلضافة إىل طابعه العلمي, طابع أخالقي ممتاز ال يمكن نكرانه ك)٢(ثيـوس بال
طرف شهود نعرف قيمتهم كعلامء ولكن تغفل جانبا أساسيا يف املوضوع إذ مل نأخذ يف حسابنا أن 
كل ما ينتجه العقل يف هذا القرن العرشين اخلاضع ملقاييس الفعالية ال خيلـو مـن بعـد عمـيل قـد 

اقية غثهـا واملعلومـات االستـرشيستغل يف ميـدان الـسياسة واالنتفـاع حيـث تـصبح األفكـار, 
 ., مسخرة لتكون وسائل افتضاض الضامئر والعقولوسمينها, خطريها وقليلها

فاملك بن نبي ير أنه جيب علينا أن ال نعترب إنتاج املسترشقني من زاوية ذاتية أصحابه, من 
من يستخدم إنتاجهم لغايـات خاصـة يف عاملنـا  بل من زواية. ناحية ميزاهتم الفكرية ونواياهم

إن األعامل األدبية هلؤالء املستـرشقني قـد بلغـت درجـة " عامل بعيد ولذلك فيقول نفسه ال يف
فقد أصبحت كتـب  ")٣(خطرية من اإلشعاع حيث تغلغل أكثر يف احلياة الروحية لشباب اليوم

املسترشقني مراجعهم الثمينة, يتلقون منها عنارص ثقافة تتصل بمعتقداهتم الدينية وبـدوافعهم 
فالدراسات اإلسالمية التي تظهر يف الغرب بأقالم كبار املستـرشقني واقـع ال الروحية نفسها, 

 جدال فيه, وقد احتلت مكانة واسعة يف احلركة الفكرية احلديثـة يف الـبالد اإلسـالمية إذ نـر
الدكتوراه التي يقدمها الطلبة السوريون واملرصيون كل عام إىل جامعـة بـاريس  طبيعة رسائل

النهضة اإلسـالمية, يـرصون كـام  ساتذة الثقافة العربية يف الغد وباعثو يرصون وهم أ,وحدها
أوجبوا عىل أنفسهم, عىل ترديد األفكار التي زكاها أسـتاذهتم الغربيـون وعـن هـذا الطريـق 

 اإلسترشاق يف احلياة الروحية والعقلية للبالد اإلسالمية وهذا مـا شـكل أزمـة خطـرية تغلغل
  هيم موضوع الدراسة, وحيدد مالك بـن نبـي هـذا املظهـر بقولـهوهذه األزمة العامة هلا مظهر

ولكن هلذه األزمـة العامـة مظهـر هيـم موضـوع دراسـتنا هـذه وأعنـي بـه تـأثري دراسـات "
املسترشقني عىل الفكر الديني لد شبابنا اجلامعي الشاب الذي يتجه إىل املصادر الغربية حتى 

                                                            
 .١٩٦٩ ،١ط بيروت، اإلسالمي الفكر يف وأثره املسترشقني إنتاج :نبي بن الكم −1
 .١٦٨ص/ الكرب القضايا ,نبي بن مالك −2
 .٥٤ص/القرآنية الظاهرة ,نبي بن مالك −3
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كان هذا االجتاه ناشئا عن افتقار مكتبتنا أم ملجرد فيام خيص معارفه اإلسالمية الشخصية سواء أ
 .)١("التجانس والقرابة العقلية

فمثال نجد كتاب اإليديولوجيات العربية يف حمرض الغـرب لـصاحبه املراكـيش الـذي هـو 
أحد تالمذة املسترشقني, كتابه مبنى عىل منطق سفسطائي وصلة متينة هبذا التيـار فهـم بمثابـة 

 الـرصاع الفكـري حيـث يـسريون عـىل إثـر أسـاتذهتم املختصني يفدي آالت مسخرة بني أي
الغربيني فيلتقون معهم يف انتقاص الفكر مـن سـوابق الفكـر اإلسـالمي, ولكـن يمتـازون يف 

, فاملـك بـن نبـي يـر أن الـضمري )٢(إحاطة متقلبة بالريبة واإلهبـام بتلـك الثرثـرة التقدميـة 
 أحيانا أخـر يثورام يكتبه املادحون وب أحيانا حمكومااإلسالمي يبقى يف دوامة رصاعه الباطن 

ام ينتجه املنفذون, وقد استمر هذا الرصاع منذ قرن يف حلقة مغلقة مستهلكا إحد الطاقـات ب
 ر العقلية اإلسـالمية, مل ينـتج إالالفكرية يف العامل اإلسالمي من دون أي تأثري حقيقي عىل تطو

تلك املؤلفات اجلميلة التي مل يبقى هلا تأثري مثل كتـاب روح بعض الصواريخ األدبية اخلالية يف 
اإلسالم للسيد أمري عيل وعىل هذا كله ال غبـار عليـه لـو اقتـرص اإلستـرشاق بمناهجـه عـىل 

 كشف عن نفسه أحيانـا بكـل أسـف يف تـأليف ذيوضوع العلمي ولكن اهلو السيايس الامل
 .)٣(ميةهؤالء املتخصصني األوروبيني يف الدراسات اإلسال

وقد تطرق مالك بن نبي إىل مشكلة تفسري القرآن فعىل أية حال هي مـشكلة العقيـدة الدينيـة 
لد املتعلم, كام أهنا مشكلة األفكار الدارجة لد رجل الشارع ومن هنا يمكن أن يعدل مـنهج 

ذه األسـباب  بالتايل فإن كانـت هـ,ية التي مر هبا العامل اإلسالميالتفسري يف ضوء التجربة التارخي
عنـي عـىل ن فهناك أسباب أخـر تـدل عـىل حمتـواه ;التي قدمناها تدل عىل رضورة هذا التعديل

 فما هي األسـباب العائـدة إىل املنـهج         صورة املنهج الذي جيب أن نسلكه يف مشكلة اإلعجاز
ما هي األسباب اليت دفعت مالك بن نيب إىل إتباع هذا املنهج أو بعبارة أخر? 

                                                            
 .٥٥ص/القرآنية الظاهرة ,نبي بن مالك −1
 .١٨٠ص/ الكرب القضايا ين بن مالك −2
 .٥٦−٥٥ صص /القرآنية الظاهرة نبي بن مالك −3
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  الثالثاملبحث 

  مناهج بن نيب املعرفية
لقد أرشنا سابقا إىل األسباب التارخيية التي دعت إىل دراسة الظاهرة القرآنية, والتي أثـرت 

 .يف موقف مسلم اليوم من اإلسالم بصورة عامة
وألن جيدر بنا أن نشري إىل األسباب الثانية التي رسمت املنهج املتبع يف هذه الدراسـة نظـرا 

 .لم املثقف يف مشكلة اإلعجاز القرآينإىل نظرة املس
ال يمكن فصل هذه األسباب عن تاريخ األديان الـساموية بـصورة عامـة, ولـذلك وجـب 
علينا أن نحدد اإلعجـاز القـرآن بـالنظر إىل مفهـوم اإلعجـاز يف األديـان بعامـة, ويف عالقتـه 

هوم اإلعجاز يف تـاريخ بالتاريخ وبعنرص الزمن الذي له دخل يف القاضية باعتبار أننا نحدد مف
 .األديان

 فامذا تعني لفظة اإلعجاز?
والسبق, يقـال  الفوت: إن داللة لفظة اإلعجاز يف قاموس لسان العرب البن منصور تعني

 :شىعومنه قول األ ني,تأعجزين فالن أي فا
 ولكــــن أتــــاه املــــوت ال يتــــأبق اك ومل يعجــــز املــــوت ربــــهذفــــ

 .)١(ت عن طلبه وإدراكهأعجزين فالن إذا عجز: وقال الليث
وير أهل اللغة أن اإلعجاز هو احلجة التـي يقـدمها القـرآن إىل خـصومه مـن املـرشكني 

 .)٢(ليعجزهم هبا
ِ﴿والذين سعوا يف آياتنا معاجزين أولـٰئك أصحاب اجلحـيم﴾قال ابن عرفة يف قوله تعاىل  ِ ِ ِ َِْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ َُ َ َِّ ِ ُ َ ََ ِ 

 وهمرييمنعوهنم ليـص و أي يقاتلوهنم, األنبياء وأولياء اهللا أي يعجزون,)٥١: سورة احلج, اآلية(
                                                            

 .٣٧٨ص/ بريوت صادر, دار اخلامس, جملد العرب, لسان منظور, ابن −1
 .٦٠ص/ القرآنية الظاهرة نبي, بن مالك −2
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إىل العجز عن أمر اهللا, وليس يعجز اهللا جل ثناؤه خلق, يف السامء وال يف األرض وال ملجأ منه 
 .)١(إليهإىل 

أما حني نريد حتديد مصطلح اإلعجاز القرآين يف حدود التاريخ أي يف تطـور إدراك البـرش 
املسلم حلجة اإلسالم بخاصة, فال بد من مراجعة القضية يف ضوء تاريخ حلجة الدين, وإدراك 

 .األديان الساموية, وهذه هي نواحي الثالث لإلعجاز
 اإلعجاز, وتلفت النظر إىل عدم قدرة البرش عىل إدراكه, فهي أما عن اآليات التي تشري إىل

ِْ﴿قل لئن اجتمعت اإلنس واجلكثرية مثل قوله عز وجل  َ ُ َ ِْ ْ ِ َِ َ ِ َّ َن عىل أن يأتوا بمثل هــٰذا القـرآن ال ُ ِ ْ َُ ْْ َ َ َ ُِّ ِ ِ ُ ْ َ ٰ َ
ًيأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا﴾ ِ َ ٍ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َُ ُ َ ََ َ ْ ِ ُ  .)٨٨ : اآلية,سورة اإلرساء( ْ

ُأم يقولون افرتاه ﴿ :ويقول أيضا َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َقل فأتوا بعرش سور مثله مفرتيات وادعوا مـَ َ ُ ِّ ُُ ْ َ َ ٍَ ِ َِ َ ْ ْ ْ ٍُ ِ ِ ُ ْ َ ُن اسـتطعتم ْ َْ َ ْ ِ
َمن دون اللـه إن كنتم صادقني  ِ ِ َِ ُْ ُِّ ُ ِ َّ َ فإمل يستجيبوا لكم فاعلموا أنام أنزل بعلم اللــه وأن ال إلــٰه *ِ َ ْ َُ َّ ْ َ َِ َِّ َ ُ َِ ِِ ِ َِ َ َّ ُُ ْ ْ ََ َِ َ ْ َّ

َإال هو  ُ َّ َفهل أنتم مسلمونِ ُ ْ ُِّ ُ َ ْ َ  .)١٤−١٣ : اآلية,سورة هود( ﴾َ
ِ﴿وإن كنتم يفوقوله جل شأنه  ْ ُ ُ ِ ُ ريب مما نزلنا عـىل عبـدنا فـأتوا بـسورة مـن مثلـه وادعـوا َ ْ َ ْ َ َِ ِ ٍ ِْ ِّ ِّ َ ُ ْ َِ ُ َ َّْ َ َ َٰ َ ْ َّ ِّ ٍ

َشهداءكم من دون اللـه إن كنتم صادقني  َِ ِ َِ ُْ ُِّ َُ ُِ َّ ِ َ َ فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها *ُ ُ َ َ َ َُ ُِ َّ ُ َ َُ َّ َّ َ ََ َْ ْ ْ َّ ِ
ُالناس واحلجارة  َ َ َ ُِ ْ َّأعدَّ ِ َت للكافرينُ ِ ِ َِ ْ  .)٢٤−٢٣:  اآلية,سورة البقرة( ﴾ْ

إن هذه اآليات الثالث جاءت إعالنا عن اإلعجاز القرآين, الذي هـو فـوق طاقـة البـرش, 
مل يسقها القرآن لتنشئ احلجة, وإنام جاءت إعالنا هنا وإشهارا لوجودهـا (يقول مالك بن نبي 

زالـت يف ال ملرتبصة, وتنتج أثرها يف القلوب التي العقول ايف يف سائر القرآن, كيام تؤيت تأثريها 
 .)٢()أكنتها

شف ال حمالة أن العرب يف اجلاهليـة كـانوا أمـة بيـان تإن املهتم بتاريخ وعادات العرب يك
ولغة, فقد كانت موهبتهم تنحرص يف لساهنم, فنجـدهم يبـدعون ويتفننـون يف لغـتهم, التـي 

 .ال عام أبدعه اليونان والفراعنةنحتوا منها صورا مجالية فنية ال تقل مجا
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) ص(كان حني أنزل اهللا القرآن عـىل نبيـه " يقول األستاذ حممود شاكر يف مقدمة هذا الكتاب
نورا ييضء ظلامت اجلاهلية, ويعكف أهله عىل بيانه عكوف الـوثني للـصنم, ويـسجدون آلياتـه 

 عبـدة وان, قبـل أن يكونـسجدة خاشعة مل يسجدوا مثلها ألوثاهنم قـط, فقـد كـانوا عبـدة البيـا
 .)١("األوثان, وقد سمعنا من استخف منهم بأوثاهنم, ومل نسمع قط منهم من استخف ببياهنم

هذه صورة الظروف النفسية التي نزل فيها القرآن, فكان اإلعجاز يشع يف الفـؤاد, دون أي 
 .عائق, وهذا يوافق ملكة الذوق البياين

لرقعة اإلسالمية, ومـع التطـورات التارخييـة, ومـع ثم تغريت الظروف العربية مع اتساع ا
والعهد   هـــ,١٣٢−٤١ التيارات الفلسفية التي ترسبت إىل هذه األمة يف أواخر عهد بني أمية

, فصار إدراك جانب اإلعجاز يف القرآن عن طريق التذوق العلمي أكثر  ه٦٥٦−١٣٢ العبايس
 .من أن يكون عن طريق الذوق الفطري

از القرآين من اختصاص طائفة قليلة متلك بيدها وسائل التذوق العلمـي, قد أصبح اإلعج
نظرا إىل تقدم الزمن, وتغري الظروف االجتامعية, وهنا صار اإلعجـاز موضـوع دراسـة قـائم 

 .بذاته, فكتب فيه أئمة البيان
 .وعبد القاهر اجلرجاين يف كتابه دالئل اإلعجاز) نظم البيان(من أمثال اجلاحظ يف كتابه 

حاليا فقد املسلم ملكة الذوق البياين, وليس بوسعه أن يتـذوق اإلعجـاز القـرآين بوسـائل 
خـصوصا بالنـسبة  علمية, ومن هذه النقطة, تواجهنا إشكالية اإلعجاز يف صـورته اجلديـدة,

وهذا ما يفرض علينا إعادة النظـر  للمثقفني ثقافة أجنبية يف ظروفهم الثقافية والنفسية احلالية,
شكلة مع مراعاة الظروف اجلديدة التـي يمـر هبـا مـسلم اليـوم, مـع متطلباتـه الروحيـة يف امل

 .العقائدية
 مالك يعتقد أن مفتاحها موجـود يف صعوبة, إال أن القضية من  هذهوعىل الرغم مما يبدو يف

ْقل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل يب وال بكم﴿قوله  ُ َ َ ُ ُّ ِّ َُ ِ َِ َ َ ْ َ َ ًِ ُِ ْْ ِ َ ْ ُ ُ َّإن أت ُ َ ْ َّبع إال مـا يـوحى إيلِ َ ِ ِٰ ُ ََ َُّ ِ﴾ 
 .)٩ : آية,سورة األحقاف(
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 ا من الزاوية التي تعيننا عىل الدراسةإن اآلية حتتوي عىل معنيني نحددمه
 حتمل إشارة إىل أن تكرار اليشء يف ظروف معينة يدل عىل صـحته, أي أن سـوابقه يف :أوال

ي تعني احلدث الذي يتكرر يف الظروف نفـسها, سلسلة معينة تدعم حقيقته بوصفه ظاهرة الت
 .ومع النتائج نفسها

قول حسن  ي.خالل العصور  حتمل يف مدلوهلا, ربطا واضحا بني الرسل والرساالت:ثانيا
ويـضعهم لرسـالته, ويـربيهم  الرسل طائفة ممتازة من البرش خيتارهم اهللا تعاىل بنفسه,"أيوب 

 الرسـالة احش حتى يصلحوا للقيادة بعـد نـزولفوبحكمته, ويعصمهم من الزلل واإلثم وال
 .)١(عليهم

َإن اللـه اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران عىل العـاملني﴾﴿قال تعاىل  ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ً َ َ ْ َْ ََّ َ ََّ ْ َ َ َ َٰ َِ ُِ َ سـورة آل ( َ
 .)٣٣:  اآلية,عمران

هللا سـبحانه الرسل سفراء بني اهللا تعاىل وبني خلقه, يتلقون الـوحي والعلـم والـدين عـن ا
ٰ﴿إنا أوحينا إليـك كـام أوحينـا إىل وتعاىل عىل الوجه والكيفية التي خيتارها اهللا تعاىل قال تعاىل  ََ ِ ِ َِ َْ ْ َْ ْ َ َْ ََ َ َ َّ

ِنوح والنبيني من بعده﴾  ِ ِْ َ ََ ِّ ِ َّ ٍ  .)١٣٦ : اآلية,سورة النساء(ُ
: هـم قـال تعـاىلإهنم ينفذون دين اهللا ويطبقونه بكل دقة لتقتدي هبم أممهم وتسري عىل هنج

ٌلقد كان لكم يف رسول اللـه أسوة حسنة﴾ ﴿ ََ َْ ْ ُ َ َْ ٌَ ُ ِ َّ َ َِّ ِ ُ َ  .)٢١:  اآلية,سورة األحزاب(َ
ونستخلص مما سبق أن الدعوة املحمدية ينطبق عليها ما ينطبق عـىل الرسـاالت الـسابقة, 

 درسوهلذا يصح أن ندرس الرسالة املحمدية يف ضوء ما سبقها من الرساالت كام يصح أن نـ
حكم العـام ينطبـق عـىل اخلـاص " عىل قاعدة أن) ص(هذه الرساالت يف ضوء رسالة حممد 

 )٢("قياسا, وحكم اخلاص ينطبق عىل العام استنباطا
وال مانع من إعادة النظر يف معني اإلعجاز يف ضـوء اآليـة الكريمـة, انطالقـا مـن تكـرار 

 :لظاهرة فاإلعجاز هواحلدث يف نفس الظروف, مع النتائج نفسها, أي يف حدود ا
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يقـول حـسن  احلجة التي يقدمها خلصومه ليعجـزهم هبـا,): ص(بالنسبة إىل الرسول  −١
األنبياء يقومون بمناقشة من أرسلوا إليهم وجمادلتهم إلقناع من يقتنع, وإبطال حجـج (أيوب 

 .)١()تساؤالت املهمةالمن يكابر ويعاند, وإلزالة الشبهات واإلجابة عىل مجيع 
 .وسيلة من وسائل التبليغ: لنسبة إىل الدينبا −٢

 :إلعجاز يضيفان عىل مفهومه صفات معينةلوهذان املعنيان 

 .اإلعجاز القرآين فوق مستو إدراك طاقة اجلميع: أوال
 .تت فائدتهاإال ف و اإلعجاز البد أن يكون يف مستو إدراك اجلميع,:ثانيا
 .ما يف تبليغ من دين إىل آخر من حاجة إليهأن يكون تأثريه بقدر : ومن حيث الزمن :ثالثا

تلف من دين إىل آخر, باختالف رضورات التبليغ أو بمعنى أصـح وهذه الصفة األخرية خت
 .معنى اإلعجاز له ظروف خمتلفة يف كل األديان

فإذا قسنا رسالة موسى عليه السالم, نر أن اهللا اختار هلذا الرسول معجزيت اليد والعصا, 
 :)٢(تصفان بام ييلتالتي يدعم اهللا هبا نبيه, وومها احلجة 

ليستا من مستو العلم الفرعـوين, الـذي كـان مـن اختـصاص أشـخاص معـدودين ) ١
 .يامرسون السحر الذي يدرك عن طريق احلس, ال عن طريق الفكر

 .إن معجزيت اليد والعصا ال متتان بصلة إىل معاين هذا الدين, فهام جمرد توابع حسية) ٢
هاتني املعجزتني حمدودتني بفرتة معينة, إذ مفعول اليـد والعـصا تقتـرص فقـط عـىل إن ) ٣

اجليل الذي شاهدها, أو اجليل الذي بلغته تلك الشهادة بالتواتر, أي أن مفعولـه ال يكـون إال 
 .حمدديف زمن 

ويستنتج مالك أن حكمة اهللا يف معجزة نبيه موسى عليه الـصالة والـسالم أهنـا تتفـق مـع 
 :نفسية, وحقائق تارخيية وقعت فعال هيحقائق 
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إن القوم الذي يدينون بدين موسى أي اليهود يفقدون ألسباب نفسية, نزعة التبليـغ : أوال
 .)١(فال يشعرون برضورة تبليغ دينهم إىل غريهم

 الدين اجلديد ى, وأت)٢(إن مشيئة اهللا قد قدرت أن يأيت عيسى رسوال من بعد موسى: ثانيـا 
  تامـة,لسابق, ذلك أن الرسل يتلقون عن اهللا تعاىل دينه ويبلغونه للنـاس بأمانـةلينسخ الدين ا

وليس هلم رأي يف الدين إال يف احلـدود التـي أذن اهللا هلـم فيهـا, ويف كـل مـرة ينـسخ جانـب 
 .اإلعجاز بزوال احلجة

اء أما عن رسالة عيسى عليه الصالة والسالم, فإن احلجة التي ساق هبا نبوته تتمثـل يف إبـر
اإلعجاز الذي جاء به النبـي  األكمه, واألبرص, وإحياء املوتى بإذن اهللا, ونفس اليشء يقال يف

 بعد عيسى رسـول جديـد وديـن جديـد يلغيـان الـدين ىجلديد سيزول مع زوال تأثريه, وأتا
 .دين عيسى عليه السالم السابق

يزة خاصة خمتلفة عـن  بمتميز, وإرادة اهللا جعلت هذه الرسالة ت)ص(وتأيت رسالة الرسول 
الرساالت السابقة, إن حاجة التبليغ ستبقي صفة مستمرة فيـه, سـواء مـن الناحيـة النفـسية, 
أومن الناحية التارخيية, ألن الدين اجلديد سيكون آخر األديان الساموية, فحاجة هذا الدين إىل 

تلـف ختل وسـائله وسائل التبليغ ستبقى مستمرة, وصفة مالزمة له عرب األجيال, وهذا ما جيع
 .ديان األخر, التي وسائلها جمرد أدوات حسية ال حتمل نزعة التبليغ عرب التاريخعن األ

ن يكون اإلعجاز صفة مالزمة لـه عـرب العـصور واألجيـال وهـذا مـا جيعـل أوعليه جيب 
,التي وسائلها جمرد أدوات حسية ال حتمل نزعـت التبليـغ  وسائله ختتلف عن األديان األخر

 .التاريخعرب 
األجيال, وعىل املسلم الذي  والزمة له عرب العصورامل تهوعليه جيب أن يكون اإلعجاز صف

 أفلتت منه مجيع وسائل التذوق القرآين من لغوية وعلمية, أن يتناول اإلعجاز يف صورة أخر
وبوسائل أخر. 
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اآلية من حيـث ح املسلم مضطرا إىل تناول ب أصية هنا تتعلق بالرتكيب النفيس, إذإن القض
 )١(.تركيبها النفيس املوضوعي, أكثر مما يتناوهلا من الناحية البيانية

إن هذه الظروف اجلديدة تفرض نمط جديد يف الدراسة القرآنية وهذه هي األسـباب التـي 
 .جل اإلدراك الشخيص للقرآنأدعت إىل تطبيق الدراسة التحليلية من 

  :املنهج املوظف يف الظاهرة القرآنية
أدوات منهجية, تكون نابعة مـن  والربهنة عليه يتطلب وسائل, و دراسة احلقل الدينيإن

ذاتية األمة, ومالئمة الحتياجات العرص, خصوصا يف العرص احلديث الذي أصابه اجلفـاف 
 .الروحاين

فكيف تعامل مالك بن نبي مع ظاهرة هبذا املستو من التعقيد? وما هي وسـائله ملحاربـة 
 ?قرآنيةم حول صحة الظاهرة الالشك الذي حيو

يات العـرص ّسترشاقية ويـرد عـىل حتـد يقف يف وجه األعامل اإل,إجياد منهج عميل إسالمي
 , باعتبـاره شخـصية إسـالمية, التي شغلت فكر مالك بن نبي,كان أحد االهتاممات الرئيسية

 .استجابت للتحديات الزمكانية التي يواجهها عرصه
 وظـف نظريات عامليـة,تعددة من مذاهب وامل يته وعىل مرجعستهعىل درا عىل جتربته وبناء

 .سنتطرق إليها بالتفصيل لظاهرة القرآنية عدة مناهجلمالك بن نبي يف دراسته 
  :ملنهج املوضوعيا

  فهو مادة فريدة مـن نوعهـا,إن القرآن الكريم ظاهرة تتمتع بجميع اخلصائص املوضوعية
م عجيب قابل للتمحيص والدراسة وبموضـوع واسـع  يتميز بنظا,جديرة باملالحظة والبحث

 .وخارق للعادة  وبطابع ملفت للنظر, يمكن دراسته دراسة جزئية متأنية,ورحب
 ,يمكن أن ندرسها مـن الزاويـة التقنيـة االجتامعيـة احلـضارية والة أوجهّوهذه الظاهرة مح

 .وخمتلفة عن األدوات السابقة  ولكن بأدوات جديدة,الثقافية
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القلوب اخرتاقا يف  كثريا ما نجدها تترسب يف القلوب اإلنسانية لتحدث ذ إ,ثري قويوهلا تأ
 .فكرها و فيها نورا بعد ظلمة شديدة لتستنهض روحهاّ فتشع,الصامء

و هو يتقىص أبعد اجلوانب املظلمة يف القلب اإلنساين فيتغلغل يف نفس املؤمن (يقول مالك 
 .)١() هذه النفسوالكافر بنظرة تلمس أدق االنفعاالت يف
 , أما خصائصها الظاهرة القابلة للدراسة والتمحيص,إن القرآن ظاهرة موضوعية مستقلة

 .فهي ظاهرة دقيقة جذورها ضاربة يف كل جوانب احلياة
املـستقرة يف  وفهو يبدأ حديثه من ذرة الوجود املـستودعة يف بـاطن الـصخر(ويقول مالك 

 .)٢ () فلكه نحو مستقره املعلومأعامق البحار إىل النجم الذي يسبح يف
 هي أنه تنقل منذ أربعة عرش قرنـا دون أن ,وقد امتاز القرآن الكريم بميزة فريدة من نوعها

  وهـذا مـا ال نجـده يف الكتـب الـساموية, ودون أن يفقد حيويته وفعاليتـه,يتعرض للتحريف
األخر. 

 

 مادة        
 خصائص موضوعية    موضوع        

 نظام    قرآنيةالظاهرة ال      
 صحة        
 طابع        
 شاهد موضوعي عىل ظاهرة الوحي        
 .مظاهر متعددة        

 ليكمـل ,سـيحاول مالـك دراسـتها دراسـة نفـسية مستفيـضة: وهذه اخلصائص العلمية
 .اجلانب العلمي باجلانب النفيس

                                                            
 .١٩٥ص/نفسه املصدر −1
 .١٩٥ص/نفسه املصدر −2



٧٧  

  :املنهج النفسي
حمديـة معرفـة ال يمكن لدارس هذه الظـاهرة القرآنيـة االسـتغناء عـن معرفـة الـذات امل

 باعتبـار أن النبـي شـاهد موضـوعي عـىل ,صحيحة تقتيض منا حتليل اخلصائص املرتبطة هبـا
 .الظاهرة القرآنية

ل صورة نفسية هلذه الـذات ّ هلذا شك,نفسيةنظر واألمر كام ير مالك ينظر إليه من وجهة 
 .من دون أن يلتفت إىل التفاصيل التارخيية إال بقدر ما يعنيه يف بحثه

 , الـشاهد الوحيـد عـىل الظـاهرةهي يف شخـصية الرسـول باعتبـارنبـقد بحث مالك بن ل
 .اقتناعه الشخيص يمثل دليال عىل صحة الظاهرة الدينيةو

 فأي اهتامم شخيص منـه كـان ,وتربهن الوثائق عىل أن املشكلة الغيبية مل تساور ضمريه أبدا
 . وخارج املشكلة امليتافيزيقية,خارج الدعوة

 وحتـدثنا كتـب الـسرية , مـن دون أن يتـدخل, وهنا تتغري حياته,بلغ سن األربعني أن يإىل
 فري بوضـوح أمـام عينـه رجـال ,النبوية حيث يكون كعادته منشغال يف تأمالته يف غار حراء

 :خياطبه قائال, متشحا بلباسه األبيض
 .إقرأ −
اهلـرب منـه مـن ذلـك  وههو حياول اإلبتعاد عنـ و لقد لفظها,ئ ما أنا بقار:يبفيجيبه الن −

 .فيجيب مرة أخر ...إقرأ: الذي يأخذه فيغطه حتى يبلغ منه اجلهد قائال
 .بقارئما أنا  −

 .يبنلزم الفتكرر للمرة الثالثة الظاهرة الروحانية التي ت

َ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق  ...اقرأ − َ ََّ ِ َ ِّ َ ْ َِ ِ ْ ٍ خلق اإلنسان من علق *ْ َ ََ ْ ِ َ َ ِ ْ َ ُّ اقرأ وربـ*َ ََ َْ ُك األكـرم ْ َ ْ َ ْ َ* 
ِالذي علم بالقلم  َ ْ َّ ََّ ِ َ َ َ علم*ِ َّ ْ اإلنسان ما مل يعلمَ َ َ ََ ْ ْ َ َ ِ  )١()٥−١: , اآلياتسورة العلق( ﴾ْ

لكـن  و بأن كتابا قد طبع يف قلبها أصبح لد هذا احلنفي البسيط شعور,ومن هذه اللحظة
 هلـذا فهـو لـن ,عنـد اخلـالقكام يشاء إذ أنه أمر قارص نازل من من دون أن يتصفحه أو يقرأه, 

                                                            
 .١٢٣−١٢٢ صص/نفسه املصدر −1



٧٨  

الرسـالة ال يمكـن ألحـد أن يكتـسب  وو النبـوة( : يقول حسن أيـوب,يترصف فيه كام يشاء
 ألهنام منحة من اهللا تعاىل خيتص هبـام , عن طريق املجاهدة والرياضة والتقو وغريمهااإحدامه

هللا وحده ال دخـل  فهام إذن من شأن ا,قهليتفضل هبام عىل من خيتاره من خ ومن يشاء من عباده
  )١(.)للخلق فيهام بأي وجه من الوجوه

ُاللـه أعلم حيث جيعل رسالته﴿ :قال تعاىل َ َ ْ َُ َ ُ َ ََّ ْ ُِ ْ َ ُ  .)١٢٤ : اآلية,سورة األنعام( ﴾َ
صـابت حلالـة النفـسية التـي أإىل  ,ارة طفيفة ألن املقام ال يتسعومفيد جدا أن نشري ولو إش

مكن تسجيلها يف حالتني نفسيتني الزمتني بصفة خاصـة ي و,)سلمو آلهصىل اهللا عليه و( النبي
 .لدراسة الظاهرة القرآنية

  :)٢(احلالة النفسية األوىل
 غـري ,ه يف مناقـشة حالتـه الفريـدةءعنـا و حيث كان جهد النبي,هي فرتة تتعلق بالوحيو

 هذا اجلهد يؤكد بصورة قاطعـة اسـتقالل الظـاهرة القرآنيـة عـن و.مطبوع بأمل القيام بدعوة
 .الذات املحمدية

  :)٣(احلالة النفسية الثانية
 أن إىل , حولـه لكـن دون جـدويف هذه املرحلة نجد النبي يوجه إرادته لفهـم مـا جيـري

 .هيمس له الوحي مرة أخر حينها يدرك أمهية األمر
 لو كـان مـصدرها الالشـعور ملـا احلالة النفسية التي عرفها النبي,ويفرتض مالك أن هذه 

التفاصيل النفسية تربز متاما عزمه النهائي عىل قبول هذا التكليف غـري  و. طويلتأخرت لزمن
 وتؤكد لنا املصادر التارخيية مـد الـصعوبات التـي لن يتخىل عنها أبدا, ويقبلهااملتوقع إذ أنه 

 .واجهت النبي أثناء دعوته من قبل أهل مكة
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٧٩  

 املرحلـة عـن أمـا ,يـةّ املك باختصار شديد صورة نفسية للـذات املحمديـة يف املرحلـةهذه
 حيـث نجـده يتخـذ القـرارات ,تمعان يف ذات واحـدةجتي ب فنجد شخصية القائد والن,املدنية

يميض قراراته مـن وجهـة نظـر دعوتـه بعيـدا جـدا عـن  والعسكرية, ويعد اخلطط ,السياسية
 .الطابع الروحاين الساموي

 فهو يميض جزءا كبريا ;قة املنزلةيلتزم دائام يف سلوكه الشخيص احلقي) ص(قد كان النبي و
 .زم أتباعه ذلكلكنه ال يل و,من الليل يف التعبد

حتـى إن  , كان يف منزلة واحـدة مـع الـصحابة املحـاربنيا يف نفس الوقت,مع كونه قائدو
  ويف سائر املناسبات كـان النبـي يـشجع,جمرد جهد إنساينأنه سلوكه الشخيص كان يدل عىل 

اطـب هلم فكـرة املعجـزة الدارجـة التـي ختن هيتم بأن يبعد عن عقـو فلقد كا;يعلم صحابتهو
الناس الظلامت  بعض ّ وفرس, ففي يوم دفن ولده الوحيد إبراهيم حدث كسوف كيل,اجلوارح

 الـشمسإن ": ح خطأ صحابته قائالّلكنه صح و,بأهنا آية عىل مشاركة الطبيعة للنبي يف حزنه
 ."ال حلياته و,ن ملوت أحدفا من آيات اهللا, ال ينكسانالقمر آيتو

 واقتناعـه الشخـيص مل يكـن , يثبت لنا إخالص النبي املطلـق,ومن هذا التفصيل التارخيي
 .قائام عىل شبه معجزة

 هـذا ّ ال يمكـن أن نعـد; ففي ضـوء وثيقـة نفـسية كهـذه,و عىل كل حال( :بن نبييقول 
 ةبعـض األحـداث العارضـاجتاه منحـرف لتفـسري  وناع نتيجة استعداد عقيل غري سليم,االقت

 ال يميـل إىل , إذ أن حممـد ذو فكـر موضـوعي, أو اخلارجة عنها بأهنا آية علوية,داخل الذات
 )١ ()تأييد دعوته بغري معجزته الوحيدة القرآن

  :املنهج العلمي -ب
 .ت اإلشـارة إليهـا آنفـاإن القرآن الكريم ظاهرة تتمتع بجملة من اخلصائص العلمية سبق

غرائـب كانـت جتهلهـا  وا حيـوي يف دفاتـه أرسار, رحب فريد من نوعـهسعوهو موضوع وا
 . حلد اآلن وما تزال جتهل منها الكثري,اإلنسانية من قبل
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علـم نبحـث فيـه كتاب اعتباره  إال أنه ال يمكن ,ولكن رغم القيمة العلمية للقرآن الكريم
  أن نبحث فيه عـن النظريـات فال يمكننا, حتى التي مل يتم اكتشافها بعدعن املعارف العلمية,

 .القواننيو
 حيوي عىل كم هائل مـن املعلومـات  ضخاماسقطت مزاعم الذين يعدون القرآن جملد قدو

ونحن هنا نجد أنفـسنا ملـزمني بـاعرتاف هـو اعـرتاف ( ويف هذا يقول مالك ,املعدة للتطبيق
 كأنـه ,ت املحـددة كيام يكتشف فيه كومـة مـن املعلومـا,مثقف أقبل عىل القرآن بطوية فطرية

 .)١ ()يطلع عىل أحد املجلدات الفنية
 إال أن هناك آيات حتتوي عىل ملـسة علميـة ,مع أن مالك بن نبي ال يعد القرآن كتاب علمو

 أن املـنهج املوضـوعي نشري إىل ينبغي أن  لفظا ومعنى,لكن إذا تذوقنا القرآن الكريمخالصة, 
 فنحن نتبع املنهج الـسالف لـيس ;من أجل اإليامنإنام و ,ليس من أجل إثبات اللمسة العلمية

قدرهتا  و,بعلوية الظاهرة القرآنية التسليم وإنام من أجل اإليامنو ,لنبحث فيه عن قانون علمي
 .عىل إنشاء جمتمع حضاري

 إال أهنـا  رغم نبوهتا,)ص( فشخصية حممد,من أجل تبيان استقالهلا عن الذات املحمديةو
 ولـيس باسـتطاعتها أن حتـدثنا عـن ,ق لنا املشكلة الدينيـة والغيبيـة أن تسو هلاذات ال يمكن

عـامل قارصة عـن إدراك  فآراء البرش تم اكتشافها إال يف العرص احلديث;األمور العلمية التي مل ي
 تـربط بـني اخلـالقأن  والكـون, ال يمكنها أن تنظم وهي معرضة للتخطئة واخلالف و,الغيب

 .املخلوق برباط اإليامنو
ن صفت مـنـيد جدا دراسة بعض نامذج من اآليات التي حتتـوي عـىل حقـائق علميـة امفو

  هبا عىل الصحة اليقينيـة للظـاهرة القرآنيـةةلربهنمن أجل ا ,قرونمنذ  ي العلمطرف الكشف
ْأفـال يـرون أنـا نـأيت األرض ننقـصها مـن ﴿ : يقـول تعـاىل,استقالهلا عن الذات املحمديـةو ُ ِْ َ ُ َ َ َ َّْ َ ََ ْ ِ ْ َ ََ َ َ
ْأط َرافهاَ ِ  .)٤٤ : اآلية,سورة األنبياء( ﴾َ

 مـا عـدا األفكـار لـك أي تـصور عـن شـكل الكـرة األرضـية,مل يكن اإلنسان القديم يم
التـي تـذهب و )نسبة إىل بطليموس (ميةل واألفكار البطالطونية الغارقة يف عامل التخمني,األف
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 وهـذه جمـرد أفكـار ,اء أهنا ساكنة يف مركز الفـضكروية األرض وتذهب أيضا إىل القول بإىل
 . إىل مستو العلمىختمينية ال ترق

أن اآليـة تـوحي فيـه  ورغم أننا سلمنا بأنه ليس كتاب علم إال أننا نجد ,أما القرآن الكريم
 عـن املعلومات املتـوفرةوهذا التحديد العلمي يساير  . لألرضبيضاويالنديس اهلشكل باللنا 

 .لكرة األرضية يتفق مع احلقيقة العلمية وهذا التوافق يف هندسة ا,دحو القطبني
َوتـر ﴿ :فيقول ;ويصف لنا القرآن حركة األرض قبل ثامنية قرون من حديث العلم عنها َ َ

ِاجلبال حتسبها جامدة وهي متر مر السحاب﴾  َ َ َ ُ ََّ َّ َ ُّ َ َُ َ ِ ًِ َ َ ْ َ َ ِ  .)٨٨ : اآلية,سورة النمل(ْ
 , وبالتايل بفكرة القطبـني,رض وعن حمور حركة األ,توحي اآلية بفكرة عن حركة األرض

 ).أطراف(القطبان قد عينهام لفظو
َ﴿ومـن كـل يشء خلقنـا زوجـني لعلكـم تـذكرون﴾ : ورد يف القرآن الكـريمكام ُ ْ َّْ َُ َ َ َ َُ َّ َ َ َِّ َ ْ َِ ْ ٍَ سـورة ( ِْ
 .)٤٩:  اآلية,الذريات
ثبتـت هـذه احلقيقـة بدرجـة أ قـد علميا أن لكل يشء يف الوجـود زوجـا,لقد ثبت اآلن و
 وذلك العامل اآلخـر , بوجود عامل آخر زوج لعاملنا هذا يف كل يشء لدرجة أن العامل قالهشةمد

  فإن االكتشاف اجلديـد,حسب رأي العلامء يتمتع بخواص ال يتمتع هبا عاملنا هذا مثل األبدية
َومـن كـل الثمـرات جعـل فيهـا ز﴿ :قالق القرآن الكريم الذي ّ يصد)مبدأ الزوجية( َ ِ ِ َِ َِّ َ ََ َ َّ ِوجـني ُ ْ َ ْ

ِاثنني ْ َ  .)٣: اآلية سورة الرعد,( ﴾ْ
 :القرآن يلفت أنظارنا دائام إىل ظواهر الطبيعة بعيدا عن التفسريات العلميـة يقـول تعـاىلو

ِ﴿ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار  َِ َّ ْ ُُ ِ َ ْ َ َ َ ُْ َّ َْ ََ َ َُ َ َ ََ ِ َوكل يف فلك يـسبحونَّ ُ َ َْ َ ٍ َ ٌَّ ِ سـورة ( ﴾ُ
 .)٤٠ : األية,يس

إن اآلية تتفق مع الفكرة العلمية عن الليل من حيث كونه ظاهرة طبيعيـة أعقبـت الـربودة 
 , فإهنا مل تكـن تعـرف الليـل, إذ الواقع أنه طاملا كانت األرض كتلة ملتهبة,ألرضلالتدرجيية 

 .)١(فكانت يف هنار طبيعي
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ْ﴿فمن يرد اللـه أن هي :ورد يف القرآن الكريم َ َ ُ َّ ِ ِ ُ َ ِديه يرشح صدره لإلسالم َ َ ْْ َ َ َِ ِ ُِ َ ْ ُْ َ ُومن يـرد أن يـضله ْ ْ ََّ ِ ُ ُ ََ ِ
ِجيعل صدره ضيقا حرجا كأنام يصعد يف السامء َ ََّ َ َ ِّ َِ ُ َّْ َّ ً َ ُ َ ََّ َ َ ً َ ْ ْ  .)١٢٥ : اآلية,سورة األنعام( ﴾َ
البالونات استطعنا أن ندرك ظاهرة عـضوية  ومنذ اكتشاف الطبقات العليا بفضل الطريان

 .دد اهلواء إذ يشعر الصاعد يف العلو ببعض الصعوبة يف التنفستنتج عن مت
 ولقـد اقتبـست الظـاهرة القرآنيـة مـن هـذه ال إىل هذه الظاهرة,قد انتبه هواة تسلق اجلبو

 .الظاهرة اجلوية
َوال أصغ﴿ :تعاىليقول و ْ ََ َر من ذلك وال أكربَ َ َْ َ َ َ ِ َِٰ  .)٦١ : اآلية,سورة يونس( ﴾َ

هـو أمـر كـان إنـسان  و,)وهو املتناهي يف الصغر (أصغر من الذرةوجود بإن القرآن يقرر 
 . إال أن الكشوف العلمية احلديثة قد أثبتت صدق هذه النظريةهالقرن السادس امليالدي جيهل

ٍّ ﴿وجعلنا من املاء كل يشء حي:تعاىليقول و َ َ َ َ ٍَ ِ ِْ َ َّ ُْ َْ  .)٣٠: , اآليةاألنبياءسورة ( ﴾َ
 القرآن حيدد أطـوار اخللـق ابتـداء ولدورة البيولوجية يف النظريةإن املاء هو نقطة البدء يف ا

 .من املاء
ِ﴿اللـه نور الساموات واألرض  : بعض املفرسين املحدثني اآلية اآلتية انتباهقد لفتو ْ َّ َُ ْ َ َ ُِ َ ُ ُمثـل َّ َ َ

َنوره كمشكاة فيها مصباح املصباح يف زجاجة الزجاج َ َ َ ُ َ ْ ٌ َ ُّْ ٍُ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ ْ َ َ ْ َُ َة كأهنِ َّ َ َ ٍا كوكب دري يوقـد مـن شـجرة ُ َِ ُ َِّ ٌّ ُ ٌ َْ ُ َ َ َ
ٌمباركة زيتونة ال رشقية وال غربية يكاد زيتها ييضء ولو مل متسسه نار  ْ َ ُ ْ َ َّ ْ َّ ْ َ َُّ َ َُ ْ َ ُ َ َْ َ َْ َ َ ُ ِ ٍ ٍ ِ ٍ ٍَ ُ َ ُ َِ َ َّْ َ ُنور عىل نور هيدي اللــه َ ََّ ِ ْ َ ٍٰ ُ َُّ ٌ

ُلنوره من يشاء َ َ َ ِ ِِ  .)٣٥ : اآلية,سورة النور( ﴾ُ
 . سنبحث يف اآلية من الوجهة العلمية لندرك إعجازها العلمي,ة الصوفيةبعيدا عن العملي

 ولـو اسـتعملنا ,−بحـسب تعبـري بـن نبـي−وي عىل ملسة علمية خارقة للعـادة إن اآلية حت
 : يصبح لدينا,اآلية مصطلحات الصناعة العرصية واستبدلناها بمفردات

 عاكس= مشكاة 
 سلك= مصباح 
 أنبوبة= زجاجة 
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 فاآليـة تـشري إىل اإلضـاءة مـن دون اسـتعامل ; اإلشارة مبكرة حلقيقة علميـةيتضح لنا أن
 .)١(نار
 ييضء النور من عاكس فيه سـلك يف ,)ه نارسولو مل متس (: إىل الرتكيب اآليتبن نبييصل ل
 .)٢()ال غربية ويوقد من شجرة مباركة ال رشقية( ,أنبوبة

 , يف وصـف الكـوناليس كتابـ و,ما يمكن استخالصه أن القرآن الكريم ليس كتاب علم
 من الوصف اجلغـرايف والفلكـي وي عىل سلسلة علميةتالعديد من اآليات التي حتورود رغم 

 .ملختلف مظاهر الطبيعة والكون واإلنسان
ي منزه له و فهو كتاب سام; يف تبيان احلقائق العلميةاعلميمنهجا القرآن الكريم ال يسلك و

 .خصوصية القدسية
 إنـام نجـده , ما عىل اإلنسان إال استخراجها,لقرآن كومة من املعارف اجلاهزةال نجد يف او

 دائـام عـىل هيحثـ; ف أمام العقـل اإلنـساين−)عالمات, إشارات, تنبيهات(− يضع معامل بسيطة
 .التأمل والتدبر يف معانيه من أجل كشف اخلفي منه

 مما ينفي عنه مجيـع ,آن الكريم بني العلم والقرا كبرياوقد أثبتت االكتشافات العلمية توافق
 . من طرف أنصار املذهب املادي يف نشأة الكون واحلياةالتهم املوجهة إليه
 أثبتت صدقها يف جو العلم ويف جو االكتشافات عىل مـر قـرون −ي القرآنأ − فهو ظاهرة

 . موضوعي حقيقي يشهد له التاريخ بذلكث حد أنه لذلك نستطيع أن نقول عن,عديدة
وانفصاله املطلـق عـن احلـدث ) ص(مسة العلمية للقرآن تدل عىل براءة الرسولوهذه الل

 .القرآين
 ,فاألفكار القرآنية بام فيها من خوارق ومعجزات أثبتهـا العلـم ليـست مـن نـسق تفكـريه

 .ليست منبعثة من حميطه الصحراوي ووليست نتاج جتربته
 فال يمكن لـشخص أمـي ال ا;غها الفكر الذي صتهاحيدد طبيع و,املعرفة جزء من الذاتو

 . أن يضع فجأة معامل الفكر العلميرييعرف من الزهد سو اليس
                                                            

 .٢٧٧−٢٧٥صص نفسه, −1
 .٢٧٧ص نفسه, −2
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 إشارة مبكرة للعديد من الظواهر العلمية التي مل يتم اكتـشافها إال  ذكرها,لسابقااآليات و
 . بالقرآن الكريم وما حيويههلاال عالقة  )ذات( وهذا ما يدل عىل أن النبي ,مؤخرا

  :اعياملنهج االجتم
  بـصورة واعيـة عـىل تـصوراتا بـل يكـون مبنيـ,إن اإلنتاج الذهني ال يـأيت مـن الفـراغ

 . وهذه التصورات والرؤ هلا دور مهم يف تنمية إنتاجه الفكري,مسلامتو
 ودخـول ,ومالك بن نبي مل ينطلق من الفراغ يف قضية التأكيد عىل الـدور الرئيـيس للـدين

 .الوسط االجتامعي وعية يف ذات الفرد,االجتام ونفسيةالدين يف اجلدلية ال
 تأثري عىل تفكـري ,)٤(سوروكني و,)٣(يب وتوين,)٢( شنبجلر,)١(قد كان لكل من ابن خلدونو

 .)٥(احلضاري ومالك بن نبي يف تفسريه للتغري االجتامعي
 وبخاصة احلـضارة الغربيـة مثـل ,قد انطلقوا يف حتليالهتم من خمتلف الثقافات احلضاريةو

 , حتليالهتم عـىل حتميـة التغـري يف املجتمـعا وبنو,الثقافة الغربية و الرومان, اليونانحضارات
 .فالتغري سنة يف احلياة

 فكيف جتسد التنظيم االجتامعي يف فكر مالك بن نبي?
 .جمتمع احلضارة و, جمتمع ما قبل احلضارة,يفرق مالك بن نبي بني نوعني من املجتمع

الثـاين يعـرف التغـري املـستمر مـن أجـل  و,وظيفته التارخييةاألول جمتمع بدائي ال يامرس 
 .الدخول يف نطاق احلضارة
اجتامعيـة مهمـة يف  من فرضـية الـدين رضورة , مرشوعه احلضاريانطلق مالك بن نبي يف

 .)٦(بناء شبكة اجتامعية ويف صناعة احلضارة
                                                            

 :خلدون ابن −1
 :شبنجلر −2
 :توينبي −3
 :سوروكني −4
 ..٧٨ص نبي, بن مالك فكر يف االجتامعي التغري ,السعد خالد نورة الدكتورة −5

 .٨٠ص النهضة, رشوط نبي, بن مالك −6
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لـدين بوصـفه وير مالك أن احلضارات بصفتها هدفا ألي تغيري اجتامعـي تعتمـد عـىل ا
ىء املذاهب املادية التي جتعل الـدين عارضـا ّخيط ه وهلذا فإن,عامال أساسيا يف تركيبها وإقامتها

 .يف تاريخ الثقافة اإلنسانية
دف إىل تـشكيل قـيم متـر إىل الـنفس هيالوظيفة االجتامعية للدين تتحقق يف شكل تركيب 

 .األشياء مجيعا واألفكار و,ألشخاص هلذا التغري االجتامعي بالرضورة من صنع ا,اإلنسانية
وير مالك أن الطريق ملعرفة األساس القوي للتغري االجتامعي جيب أن يكـون باسـتقراء 

الذي يدلنا عىل أن الفكرة الدينيـة كانـت هـي األسـاس واملحـرك  و,الوقائع التارخيية املاضية
 .حضارية والفاعل ألي حركة تغيريية اجتامعية

ْني التغري االجتامعي والتغيويفرق مالك بن نبي ب ََ ُ فالتغري االجتامعي ِريَُ َ  , ظـاهرةاالجتامعـيَ
ْ أما التغي,يتدخل اإلنسان فيها  االجتامعي فهو ظاهرة تلقائية تسري بحسب القـانون وتـشمل ِريَ

 .التغري نحو األسوأ أو األفضل
عية التـي األدوات االجتام و أن مالك استعمل الكثري من املصطلحاتوما يمكن مالحظته

مل يتبـع يف  و,تساعده عىل وصف الظاهرة االجتامعية فال يمكن أن يطلـق جمـرد مفـاهيم عامـة
نـه يـر أن أ ذلك , بل كان يربطها بالوظيفة االجتامعية لكل مفهوم,تعريفاته الطابع الفلسفي

 .العلوم اإلنسانية مل تبلغ بعد درجة حتديد مصطلحاهتا
ور الرئييس للدين ودخوله يف اجلدليـة النفـسية االجتامعيـة  عىل الدمتيزت نظريته بتأكيدهو

 .بني الفرد واملجتمع يف الدورة احلضارية
دوات معرفية يستعني هبـا أ بصفتها ,لقد استخدم مالك بن نبي مفاهيم التحليل االجتامعي
بيـق  وهي بمثابة حلول قابلة للتط,من أجل إجياد القانون العام الذي حيكم الظواهر االجتامعية

 .ري الواقع االجتامعي املتخلفي ولتغ,لتغري ظاهرة التخلف احلضاري
  :املنهج العقالني

 الصحيحة للوصول إىل النتـائج املبادئ ينطلق من ,إن املنهج العقالين منهج يوظف املنطق
 فهو منهج واقعي يتناول الوقائع يف حقيقتهـا ويف ذاهتـا ,يبيغ بعيدا عن التخمني ال,الصحيحة
 .القوانني والسننليخرج ب
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طلـع إىل مـنهج موضـوعي يت وجترد فيه مالك من ذاتيته وشخصيته لينقـد منـاهج األوائـلو
 إن املعيار املنطقي العقيل من أجل إثبات أن الوحي الـذي . بعيدا عن التلقي السلبي,يتقبله العقل

إلعجـاز احلـيس اعىل  ال ,ظاهرة يتقبلها العقل قائمة عىل اإلعجاز العقيل) ص(نزل عىل الرسول
 .باستقالله عن الوحي لدليل قاطع) ص(باألدلة والرباهني القطعية ولعل اقتناع الرسول

 ,والتحليـل املنهجـي عامل النظرإ منهج يدعو إىل ,ا عقالنيالقد وضف مالك بن نبي منهج
 .)١(ال التفكري الغيبي الذي هو معرفة قائمة عىل جمرد احلدس

) ص(مـد الرسـول حمبات أن وإث ,صدر احلقيقي للقرآنشغل مالك نفسه بالبحث عن املو
عقلية يدين فيها كل  و بأسس ثابتة,شخصية برشية منفصلة عن ظاهرة القرآن وظاهرة الوحي

 .أنواع إتباع أعمى ال يستند إىل سلطة العقل
 واجلهد اجلاد املستقل واملتحـرر مـن كـل , عىل سلطة العقلالقد جعل مالك اهتاممه منصب

 يف تفـسري أن أرشنا الفلسفة الديكارتية التي تطالب بحق العقل  فوظف كام سبق,قإدراك ساب
 .الظواهر

انرصف مالك إىل الربهنـة بمبـدأ عقـيل عـىل أن القـرآن ظـاهرة خارقـة أدت إىل إحـداث 
 فهـو أيـضا حيمـل ;يمكن جتاوز الذاتية يف دراسة الوحي و.ريات كرب يف احلياة اإلسالميةبتغ

شـاهد موضـوعي ) ص( والرسول عليها, أعراض ظاهرية يمكن الربهنةصفات ظاهرية وله
 .)٢(عىل ظاهرة الوحي

 هو املنهج العقـيل الـسليم, عامل األفكار اإلسالمي إىلير مالك بن نبي أن ما يعيد احلياة و
 .واإلرث القديم القادر عىل تقيص الوقائع بطريقة منهجية أكثر دقة بعيدا عن الذاتية

  :املنهج النقلي
إال أن موقف مالك بن نبـي   عىل الدراسات الغربية,فتاحتأثر بالوسط الغريب, واالنرغم ال

 .دائام موقف املؤمن املفكر, املتمسك بعقيدته وبدينهكان 

                                                            
 ١٣−١١ صص دراز, اهللا عبد مقدمة القرآنية, الظاهرة :نبي بن مالك −1

 .١٥٣ −١٤٤ وصص ٧٠−٦٩ صص السابق, املرجع نبي, بن مالك −2
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 هنضة ال تتم خـارج الـرشط القـرآين, ةوأي لقد جعل القرآن الكريم حمور مسريته الفكرية,
ثقايف ونسيج الـشبكة االجتامعيـة ال يـر عامـل فهو حني يتحدث عن دور الدين يف الرباط ال

 . عن اإلسالماذلك خارج
الـرتاث اإلسـالمي,  ووترسخت العالقة بني مالك بن نبي والقرآن الكريم والسنة النبويـة

أن يظـل مرتبطـا باملدرسـة عىل  حرص والده عند إحلاقه باملدرسة الفرنسية ث طفولته, حيذمن
 )١(.ليكون يف الساعة الثامنة باملدرسة الفرنسية عة وساعتني,القرآنية, فكان يقيض فيها بني سا

 واالعتامد والتمسك الشديد بالقرآن الكـريم وبراعتـه يف ,وأشاد غري واحد بحرارة اإليامن
 وتسخري كل إمكانياتـه يف موضـوع ة وتلمس االستعداد الروحي القوي,احلقيقة القرآني إبراز

 .أ القرآيناملبد وبعده عن الدين وتيهان الشباب
خـالل قـد كـان  و,ترعرعت يف بيئة إسالمية حمافظة وإن مالك بن نبي نبتة إسالمية نشأت

 يف , ليلمس عنارص القوة يف هـذا الـدين, فيه تلك الروح الدينيةعيلمسريته يتفتح عىل كل ما ي
ا يـز مـا بـني مـي التما عـىل قـادر, تفتحا واعيا كان ينفتح عىل احلضارات الغربية,نفس الوقت

 .افيهن بط وما هو م,يعرض يف الواجهات
يكـرع مـن منـابع الـوحي  وإن مالك بن نبي مفكر كـان ينهـل(يقول عبد السالم اهلراس 

 فهـو مفكـر مـؤمن , ومن اآلثار الصافية لرتاثنا اإلسالمي, ومن حياض السنة النبوية,القرآين
ال ينتبـه  و,ال ما قـد ينـد عنـه إ,مسلم ال حييد عن اإلسالم قيد أنملة ما استطاع إىل ذلك سبيال

 .)٢()حريص عىل رىض ربه و,إليه أو ال ينبه عليه
وهذا حيقق قاعدة أن بناء اإلنسان سابق عىل حتقيق أي مرشوع تغيريي, من حيث التطبيـق 

 .)خطاب يف شروط النهضة( ١٩٤٧ال من حيث الوجود, ولذا وضع كتابه الثاين سنة 
تزال لتجربة مالك بن نبـي يف طفولتـه ويف شـبابه, إذ صة اخّوالذي يعد من زاوية نظر ممح

; فهـو يف البـاب )األرسة(نجده يركز عىل اإلنسان منذ طفولته وهو يف املحضن األول له وهـو 

                                                            
 .٢٤ص القرن, شاهد مذكرات ,نبي بن مالك −1

 .٢١ص العرص, جملة نبي, بن مالك فكر يف التدين أثر :اهلراس السالم عبد −2
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 املقوالت النظرية املؤسسة وعىل مـستو األول يقوم بنقد الوضع الراهن ليهدمه عىل مستو
بل األفكار اجلديدة وبذلك حيقق قاعدة القطيعـة املامرسة, من أجل هتيئة املحيط اإلجتامعي لتق

التارخيية والقطيعة املعرفية مع اجليل السابق الـذي فقـد مـربرات وجـوده ألنـه فقـد وظيفتـه 
الرسالية منذ زمن بعيد, وهذا كله يف خيط هنديس منطقي ينطلـق مـن اإلنـسان أوال ثـم عـامل 

 بتلك املؤثرات الرتبوية الوراثية واملكتسبة رييةيالفكرة ثم عامل األشياء, وهنا يشحن رؤيته التغ
انتقاله إىل باريس وزواجه مـن فرنـسية أسـلمت فـيام نفتاحه عىل احلضارة الغربية بمن خالل ا

 ويف هذا داللة واضحة عىل الفكرة التي كانت تتملـك كيانـه رمحـه ,)خدجية(بعد وهي زوجه 
ىل عوامل الثقافة مـن خـالل الرتبيـة اهللا, ولذا جعل من رشوط حتقيق النهضة برتكيز الضوء ع

ريية ووفق آلياهتا األساسـية ياألخالقية واجلاملية والعملية, وهذا مع مراعاة رشوط العملية التغ
 .)الوقت( و)الرتاب(و) اإلنسان(أال وهي 

 الذي يطمح إليه مالك بن نبي ليحقـق مـرشوع اإلنسان املـستقبلي  ويف كل مرة نجد أن 
 وهـو بعـد ,تلك الرؤية احلاملة ذات ليلة من ليـايل صـيف مدينتـه تبـسة هو ,التغيري احلضاري

 ّيداعب تلك اخلياالت والرؤ التي كانت تعلق بأهداب عينيه وهو يدافع كـر زمـن أقـض
 ? ما العمل:مضجعه, وجعله يطرح دوما سؤاله املقلق واملتوتر أال وهو

 أو )الدافعيـة( ما أطلق عليـه يكتشفل, ميالد جمتمـع  وهذا الذي أوصله فيام بعد يف كتابه
التي البد من توفرها يف اإلنسان حتـى تكـون أفعالـه إجيابيـة ومثمـرة, ولكـن هـذه ) الفاعلية(

الفاعلية ال تتأتى من الفراغ بل تستمد نسغها من املحيط الثقايف واإلجتامعي الذي ينتمـي إلـيهام 
 اإلجتامعي, وعليه اكتـشف قـانون الفرد, وهذا وفق شبكة العالقات اإلجتامعية املكونة للنسيج

 ,نوع املجتمع التارخيي واملجتمع الطبيعي, وأيـضا مفهـوم الثـروة اإلجتامعيـة والقيمـة اخللقيـة
ودور العامل الديني يف تكوين شبكة العالقات اإلجتامعية وفق نظرية املعدل الرضوري للطاقـة 

 .ت النفسية ودور اجلغرافيا أيضا ثم فكرة الرتبية اإلجتامعية وعامل املؤثرا,احليوية للفرد
 يف ســنة ,وجهــة العــامل اإلســالمي )Vocation de l’Islam(وبعــدها يــصدر كتابــه 

, يناقش من خالله أطروحة التغيري وهشاشة النموذج النهضوي واإلصالحي املتواجد ١٩٥٤
بـل يف آنذاك, والكتاب عبارة عن إعادة تقييم لواقع احلركة اإلصالحية ليس فقـط يف اجلزائـر 
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العامل العريب واإلسالمي أمجعه, ورأ أن من معوقات نجاح األفكار اإلصـالحية آنـذاك أهنـا 
انقسمت عىل نفسها إىل طرفني متنازعني أحدمها ناد بالرجوع إىل اإلسـالم عقيـدة ورشيعـة 
وأن احلل يكمن يف العودة إىل اإلسالم, ورفض كل معطيات احلضارة الغربية عـىل أسـاس أن 

غرب يمثل اآلخر الغازي لديار اإلسالم وهذا وفق منظور فقهي ضيق يقـسم العـامل إىل هذا ال
 عانتـه الـبالد اإلسـالمية امـبـسبب , )دار كفر( و)دار اإلسالم(أو ) دار حرب(و) دار سلم(

آنذاك من ويالت االستعامر األورويب احلديث, وطرف ذا نزعة عروبية قومية متحـررة تنـادي 
بقى من الدولـة العثامنيـة ذلـك الرجـل املـريض الـذي تتـسابق الـدول باالنقضاض عىل ما ت

, عىل أساس أن الدولـة العثامنيـة هـي إمرباطوريتهاالستعامرية الكرب عىل اقتسام ما تبقى من 
التي كرست حالة التخلف يف األمة العربية وأهنا قوة مستعمرة باسم اإلسـالم وأهنـا مارسـت 

رييني هنضويني, مل يلتقيا يايات القرن املايض أمام مرشوعني تغاالستبداد والقمع; فنحن منذ بد
حول نقاط اشرتاك بل قاما عىل أساس نقاط تباعد وفكر إقصائي كل طرف لآلخر, ومن غـري 
إقامة حـوار رصيـح ومـسئول, وكانـت النتيجـة أن بـاءت اجلهـود النهـضوية واإلصـالحية 

الستعامري وذلك بتكريس حالة الشتات بالفشل, بل ير مالك بن نبي أهنا خدمت املرشوع ا
أو التشتت يف جسد األمة وفق رغبات الـسياسة االسـتعامرية, إضـافة إىل كـل ذلـك أن تلـك 

 .ريية مل تقم عىل أسس رؤية علمية واضحة تتناول الظاهرة من كافة جوانبهاياملشاريع التغ
 آلت إليه احلـضارة والشق الثاين من هذا الكتاب حاول فيه أيضا أن يقدم كشف حساب ملا

الغربية بحكم منطق الثورة والفكر الصناعي وما جنته هذه املدنية الغربية عىل اإلنسانية, حيث 
ايب; ّرأ بأهنا جسد من غري روح, حيتاج إىل هداية, وبذا تكتمل صورة املرشوع التغيـريي البنـ

ن دونه لن يتحقـق نجـاح  العناية األوىل ألنه هو املعامل األساس والذي م)اإلنسان(فهو يويل 
 .أي مرشوع حضاري إنساين

) يف ضـوء مـؤمتر بانـدونغ فكـرة مـؤمتر األفريقيـة اآلسـيوية       (بــأما كتابه واملعنـون 
; فهو هبذا الكتاب يقدم أطروحة تتجاوز واقع العـامل العـريب كـي تـشمل ١٩٥٦الصادر سنة 

فكـرة التعـايش أو     يطـرح ليس فقط واقع العامل اإلسالمي بل الواقع اإلنساين برمتـه, حيـث 
, إذ حدس بفكره املتقد أن العامل يتجه إىل احتدام الـرصاع الوجود املشرتك وفكرة العاملية   
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بـل العالقـة بيـنهام حول نقـاط مـشرتكة,  يلتقيا  وبذلك مل,بني عاملني خمتلفني ثقافيا وعقائديا
عظـم  تعيـشها مستكون مرتكزة عىل أساس مفهوم الرصاع بسبب حالة اإلستعامر التي كانت

م اهليمنة ومركزية الرؤية الغربية حول ذاهتـا, ويف آن معـا فاهيالشعوب غري األوروبية, وفق م
أدرك أن العامل يتجه نحو عاملية تفرض نفسها يوما بعد يوم, وال نستطيع أن نرفضها كلها ألننا 

ف باآلخر مـن ; فرأ أن احلل يكمن يف تأسيس رؤية مستقبلية تعرتيانعيش وفق معطياهتا يوم
 .ل هي عاملية إنسان مالك بن نبي هبذا تتحقق العاملية املرجوة ب,كل طرف من دون إقصاء

ايب ولكـن وفـق رشوط ّ يقدم مالـك بـن نبـي رؤيتـه حـول اإلنـسان البنـ١٩٥٩ويف عام 
, وهـذا يـدل )فكرة كمنويلث إسـالمي   (ومعطيات ذلك الزمن يف شكل كتاب حيمل عنوان 

مبكر كان حينذاك وربام ما زال إىل يومنا مل يتحقق وعي عريب أو إسالمي عىل وعي اسرتاتيجي 
مماثل له, إذ رأ أن الفكر الغريب األورويب دائام حيقـق مـشاريعه االسـتعامرية التوسـعية وفـق 
مفاهيم اهليمنة اإلستعامرية, يف حني الواقع اإلسالمي يعـيش حالـة مـن الـضعف سـواء عـىل 

النفسية أم عىل مستو احلياة العقلية والفكريـة; فأكـد عـىل رضورة مستو احلياة اإلجتامعية 
إعادة النظر يف ما هو متوفر عىل هذه األصـعدة وصـياغتها مـن جديـد ومـا ينتظـر مـن مهـام 

 ...)الرسالة(و) الشهادة(ووظائف والتي خلصها يف 
 فكـرة ويف أواخر ستينيات القرن الفارط يتوج مالك بن نبي طموحه التغيريي باستحداث

مؤمتر الفكر اإلسالمي والتي صارت فيام بعد تقليدا سـنويا يعقـد بـاجلزائر والفكـرة والغايـة 
األصلية من ورائه أنه كان ينظر بعني األنثروبولوجي واملفكر اإلسرتاتيجي, إذ رأ أن الكثـري 
من املشاكل التي يعيشها مسلم القرن العرشين حتتاج ألكثر من عقـل وأكثـر مـن اختـصاص 

 حتى تعالج القضايا األساسية وتتعد مرحلـة الوصـف للظـاهرة, بـل ,كثر من زاوية نظروأ
لتنطلق إىل جمال التطبيق الذي حيقق فعل التغيـري, ويف بدايـة الـسبعينيات يقـدم كتابـه املتفـرد 

, حيث أدرك بذلك احلدس الريـايض واملنطقـي )املسلم يف عامل اإلقتصاد   (آنذاك أال وهو 
ة عىل حروب اقتصادية ضارية, وأن أي مرشوع مستقبيل يعتمد عـىل الدعامـة أن البرشية مقبل

اإلقتصادية وكل مرشوع إقتصادي يعتمد عىل ركن أساس وهو اإلنـسان وهـذا وفـق منطـق 
ثقايف وتارخيي وأخالقي, ليختم بعد ذلك رمحه اهللا شهادته عىل عرصه بوصية أخـرية لإلنـسان 
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, )رسالة املسلم يف الثلـث األخـري مـن القـرن العـرشين(بـالذي يأيت بعده بكتيبه الذي عنونه 
ا رساليا وحضاريا تعد أطر النظـرة ّوبذلك كان بن نبي حيمل منذ طفولته إىل خامتة حياته مه

 كـان حيمـل رؤيـة مـستقبلية ,القومية الضيقة والرؤية الدينية املتزمتة واملتمدنة الغربية املتربمة
 :سان احلضارة والتي قال بخصوصهاإلنسان زمن جديد مل يره بعد إن

وإذا حدث االنفجار, فلن يكون جمـديا أن نقـول ألولئـك املتطلعـني هلـذه اللحظـة, ال "
.. .ومن ثم فال ريب يف أن اخلطر سيظل يتهددنا طوال العرشين سنة القادمة. .تلتقطوا شظاياه

 .)١(" يظل دائام القوة التي ال حتطم )اإلسالم(ولكن 

                                                            
 ,٢٠٠٠ ,٢ الطبعـة دمـشق الـرشيف, الطيـب ترمجة الفكر, دار إسالمي, كمنويلث فكرة :نبي بن مالك −1

 .٨٤ص
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  بعبحث الراامل

 مرجعية مالك بن نيب

يف هذا املبحث سنركز عىل ما هي املدونات املعرفية والتفاعالت النصية, التي كانت بمثابة 
املحددات التي أنتجت أنساقا فكرية واضحة انتظمـت مـن خالهلـا آراء بـن نبـي فـيام يتعلـق 

 .بمشكالت احلضارة, عىل اختالف مسائلها
, والذي قد جيـده )التفاعالت النصية(وية مصطلح ولكن بدءا, نجدنا ملزمني بتحديد ماه

قارئ مؤلفات مالك بن نبي والباحث يف نظرياته احلضارية, اصطالحا غريبا, وهذا حقيقـة ال 
فرار من مواجهتها, إذ استعرنا هذا املصطلح من حقل الدراسات األلسنية والنقديـة األدبيـة, 

س بواسطة مـساءلتنا لشخـصه, إذ هـذا ألننا نتعامل مع مالك بن نبي من خالل نصوصه, ولي
 .أمر متعذر, كتعذر نقض مبدأ الثالث املرفوع

 وقـع يف ظـرف )حـدث(; فهو ليس رسام أو صورة, وهـو )مدونة كالمية( )النص(يعترب 
زماين ومكاين حمددين, ومـن غـري أن يعيـد إنتـاج نفـسه مـرة ثانيـة, بـسبب مبـدأ الـصريورة 

 .والتحول
ه الوظيفيـة التواصـلية التفاعليـة, والتـي حتـدث شـبكة مـن  بسبب طبيعتـ)تفاعيل(وهو 

 بسبب صفته الكتابية األيقونية, ولكنـه مـن الناحيـة )مغلق( وهو.العالقات متعددة األشكال
; فهو ليس نتيجة العدم بل هو منبثق من رحم التاريخ بكل سياقاته النفـسية )توالدي(املعنوية 

 .يةواللغوية واالجتامعية والدينية والسياس
 إذن, هو مدونة حدث كالمي, يعيد ترتيب عالقته بالنصوص الـسابقة عليـه )النص(

يف نوع من احلوارية الفاعلة, لذا هـو قابـل للتنـاول عـرب املقـوالت املنطقيـة ولـيس عـرب 
املقوالت اللسانية اخلالصة; فهو ترحيل للنصوص, وتداخل نصويص; ففي فـضاء نـص 
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ضا جمموعـة مـن امللفوظـات املـستعارة مـن نـصوص ما تتقاطع وتتشابك بل وتتنـاىف أيـ
١(.أخر( 

الـنص (بــف اصـطالحا وعليه فالنص ليس واحدا, بل هو أنـواع خمتلفـة, منهـا مـا يعـر
الـنص (, وLisible )الـنص املقـروء(, أو ما يعرف حتت مـصطلح )النص املغلق(و) املفتوح
 .ثاين عىل معنى النص املفتـوح, ليدل األول عىل معنى النص املغلق, والScriptible) املكتوب

القـارئ, وهنـاك /  املؤلف ) الرسالة−النص (هذا األخري الذي يوفر جماال للعبور بني ضفتي 
, والذي يتسلل عرب النصوص املنجزة ليبلغ رسالته, عرب ما يعـرف بالتنـاص )الغائب(النص 

بـع آثـار خطـوه, حتـى وامليتاناص, يرتدي حلة شفافة ال تبني عن مالحمه, وعىل القارئ أن يتت
يقبض عليه, ولكن هيهات أن يفلح, وإال لتوقف الفكر عن التحليل والرتكيـب واالسـتنتاج 
والتأويل والتحوير والنقد واملقاربة واملراجعـة, واملحاججـة والربهنـة واملـداورة, واملقايـسة, 

 ?وهذا هو لب آلية التفاعل النيص; فام هي املتفاعالت النصية
 : املنجز كتفاعل نيص, وهي أنواع منها)النص(النصية, والتي يستوعبها هي تلك البنيات 

املتفاعالت النصية التارخيية, وهي ال تقدم كوقائع جامدة ولكن كنصوص قابلـة للقـراءة 
والتأويل, ومتتد هذه املتفاعالت إىل التاريخ البعيد, وتطفو عىل متن النص من خالل اإلشـارة 

 إىل أحداث ووقائع تارخيية واجتامعية كان هلا أثرها البـاقي عـرب إىل أسامء شخصيات بعينها أو
وبذا يكون الرجوع إىل املـايض اسـتقراء للحـارض واستـرشافا للمـستقبل عـرب  .امتداد الزمن

 .ديمومة زمنية يف انسكاب مستمر وانسياب متصل
 وهناك املتفاعالت النـصية الدينيـة, والتـي تتـداخل يف حـضورها عـىل رقعـة الـنص مـع

املتفاعالت النصية التارخيية, وذلك من خالل اإلملاح إىل أسامء األنبيـاء والرسـل ومقتطفـات 
من الكتاب املقدس أو من القرآن الكريم أو احلديث النبوي, أو ذكر لـبعض الـشعائر الدينيـة 

                                                            
 ,٤ الطبعـة البيـضاء, الـدار التنـاص, إسـرتاتيجية − الشعري اخلطاب حتليل :مفتاح حممد :من كال أنظر −1

 ,١٩٩٢ الكويـت, املعرفـة عـامل الـنص, وعلم اخلطاب بالغة :فضل وصالح ,١٢٠ − ١١٩ صص ,٢٠٠٥
 البيـضاء, والـدار للنـرش, توبقال دار الزاهي, فريد ترمجة النص, علم :كريستيفا وجوليا .١٠٩ − ٩٧ صص
 .٢١ ص ,٢ الطبعة
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مـا هـو عقائـدي  ,وهي ليست من طبيعة واحدة, إذ فيها مـا هـو وثنـي واملامرسات التعبدية,
 . عند اهللاساموي من

 )١(.وأيضا نجد املتفاعالت النصية األدبية والثقافية بل وأيضا متفاعالت معرفية
وعليه سنحدد هذه املتفاعالت النصية التي مارست حضورها يف جمموع إنتـاج مالـك بـن 
نبي الفكري, منذ أن كان طفال إىل أن صار شيخا, وأبرز هذه املتفـاعالت النـصية وأبقاهـا يف 

, والذي كان هـو املنطلـق وهـو النهايـة )النص القرآين(ريه ويف عقله هو هيمنة نفسه ويف ضم
, وبقية النـصوص الثانويـة )املرجع/ النص األصل (حيث أن كل كاتب أو مبدع ينتج . عنده

, وهـي بنـى La Para textualitéأو التي تأيت بعد والدة النص األول ما هي سو نـوع مـن 
فاملناص إما أن يكـون حـول الـنص ; , وجماورة هلا)األم(ألصل نصية تشرتك مع البنية النص ا

وحول الكاتب مثل العنـوان والتمهيـد, أو مـدرجا ضـمن الفجـوات النـصية مثـل عنـاوين 
 وقــد يكــون املنــاص خــارج دائــرة الــنص مثــل املقــاالت أو .الفــصول وبعــض التعقيبــات

اســالت واملــذكرات االســتجوابات أو بعــض العنــارص ذات اخلــصوصية املميــزة, مثــل املر
الشخصية, هذا بحسب اعتبار أن املناص رسالة مادية حتتاج إىل مكان تتجىل فيه متظهراهتا التي 

 .ذكرناها منذ قليل
أما عىل مستو الزمانية; فإن املناص يرتبط بتارخييـة مـيالد الـنص األصـل, مثـل تـاريخ 

, أو Paratexte antérieur الطبعة األوىل, ولذا يتمظهر املناص إما سـابقا عـىل ظهـور الـنص
, وقد يكـون الحقـا أو Paratexte Originalمزامنا لنشأة النص األصل; فهو املناص األصيل 

, Paratexte Ultérieur ou Tardifمتأخرا عىل ظهور النص األصل; فهـو املنـاص الالحـق 
 Paratexte Posthume ouوقـد يكـون املنـاص حادثـا بعـد وفـاة املؤلـف أو أثنـاء حياتـه 

Authume. املاهوي فاملناصات قد تكون ذات جتليات نصية أو لفظية يف أدنـى وعىل املستو 
                                                            

 ,٢٠٠١ ,٢ ط البيضاء, دارال العريب, الثقايف املركز والسياق, النص − الروائي النص انفتاح :يقطني سعيد −1
 اجلزائـر, لكتاب, الوطنية املؤسسة نقدية, مقاالت − وعي حلظة الكتابة :بوشحيط حممد ,١٠٦ −١٠٧ صص
 ,١ ط اإلسـكندرية, للنـرش, العاملية املرصية الرشكة املعارصة, القصيدة مجاليات :وادي طه ,٧٩ ص ,١٩٨٤
 .٧٨ ص ,٢٠٠٠
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متثيل هلا, كالعناوين والتمهيدات واملقابالت, وقد تكون هي ذاهتا نـصا, مـن خـالل جتليـات 
أو . طباعية مرتبطة باإلختيارات الطباعية والتي تكون أحيانا دالـة عـىل املؤلـف وعـىل الـنص

ديثة ومرتبطة بحدث معروف لد مجهور املتلقي, مما يؤثر يف توجهات املتلقي مثـل جتليات ح
جنس الكاتب وسنه ومضمون النص ومحوالته املعرفية, وهذا مـن خـالل سـياقات مـضمرة 

 وهذا السياق املضمر أنواع منه مـا هـو سـياق ذايت .حول النص قد تعدل من دالالته اخلطابية
, مـرتبط بتحديـد Contexte Génériqueو سـياق أجنـايس , أContexte Autorialمؤلفي 

, مرتبط بالعرص التارخيي الـذي أنـتج Contexte Historiqueجنس النص, أو سياق تارخيي 
 .فيه النص

; فإهنا حتدد من خالل خاصيات حمفلها ووضعية  Pragmatiqueأما عىل مستو التداولية 
, ومستو )األصل/ سلطة النص (مستو تواصلها, من حيث طبيعة املرسل واملرسل إليه و

, ومن بني هذه املناصات ما هو مـرتبط بـاملؤلف صـاحب Illocutoireهيمنة رسالته اللفظية 
املسؤولية الكاملة, وهناك من املناصات ما هو مرتبط بالنارش الذي يشرتك من حيث املسؤولية 

ن أو املقابلـة الشخـصية, مع الكاتب, وهناك املنـاص املـرتبط بجمهـور املتلقـي مثـل العنـوا
باإلضافة إىل املناص الشخيص املتعلق بالكاتب يف شكل رسائل أو مذكرات يوجهها إىل نفسه 

, وهذه العنارص مجيعها حتدد طبيعة النص وسلطته ومستو تلقيـه وفـق أفـق − أي الكاتب −
, منـه مـا Religieux, ومنه ما هو ديني Narrativeوعليه فاملناص منه ما هو رسدي  .اإلنتظار

 املستو العام, وهو :األول: وعليه فالتفاعل النيص يتم عىل مستويني .Historiqueهو تارخيي
 مـع مـا بينهـا مـن اخـتالف عـىل املـستو ما ينشئه النص من عالقات مع نـصوص أخـر

 .األجنايس والتداويل
 غـري, وهـذا  املستو اخلاص, وهو أن يقيم نص ما عالقة حمددة مع نـص بعينـه, ال:الثاين

يكون مع بنية نصية جزئية وليس مع بنية نصية أساسية كرب. 
والناتج من كل هذا التمهيد النظري, أننا يف تعاملنا مع نصوص مالك بـن نبـي املختلفـة, 

 بـل ) املهيمن−النص ( ) السلطة−النص ( ) األصل−النص (الحظنا أن الظاهرة القرآنية هي 
ــنص ( ــى آخــر أ) الرســالة−ال ــرآن(ن , بمعن ــو )الق ــسلطة( و)األصــل( ه ــيمن( و)ال  )امله



٩٧  

, وما بقية املؤلفات سو نصوص متاهت مع األصـل وحينـت مقوالتـه ال غـري, )الرسالة(و
 النوع األول هو املتفاعـل النـيص ,وعليه نجد نوعني من املتفاعالت النصية عند مالك بن نبي

 واملتمثل يف خمتلف ,تفاعل النيص املعريفالقرآين أي املتفاعل النيص الديني, والنوع الثاين هو امل
املرجعيات النظرية العلمية والفلسفية التي كونت لد مالك بن نبي فيام بعـد خلفيـة لرؤيتـه 
اإلبيستيمولوجية, وهو يرد عىل أصحاب املذاهب املاديـة املختلفـة بـشقيها الغـريب املـسيحي 

 .وأيضا الغريب العلامين
 : املرجعية الدينية اإلسالمية/املتفاعل النصي القرآني ) أ

إن دراسة مالك بن نبي يف طفولته للقرآن الكريم ونشأته يف أرسة مسلمة غرست فيـه قـيم 
كام أن املؤثرات الثقافية والفكرية التي واكبت مراحل دراسته يف اجلزائر ويف . اخلري واإلحسان

 عقيـدة إسـالمية قويـة, فرنسا كل ذلك شكل األولويات يف حتديد مساره الفكري املبني عـىل
فالرتاث العريب اإلسالمي ومنابعه األوىل خاصة القرآن الكريم الباعث الروحـي الـذي يمثـل 

 .)١(األساس األول يف تكوين مالك بن نبي

 فالدين عند مالك بن نبي يف ضوء القرآن يبدو ظاهرة كونية حتكم فكر اإلنسان وحضارته,
فالدين يبدو كأنه مطبوع يف النظام الكوين قانونـا . طورهاكام حتكم جاذبية املادة, وتتحكم يف ت

خاصا يف الفكر الذي يطوف يف مدارات خمتلفة من اإلسالم املوحد إىل أحد الوثنيـات البدائيـة 
 .)٢(حول مركز واحد خيطف سناه األبصار وهو حافل باألرسار

ىل عـامل القـيم وسـمو فالفكرة الدينية هي كل ما ينقل فكر اإلنسان وتطلعاتـه واهتامماتـه إ
 .بالنفس إىل املستقبل

 إمـا مـشريا إىل ,ره بالقرآن الكريم بوضوح تأثبنيإن دراستنا ألهم مؤلفات مالك بن نبي ت
فال  دوره يف هنضة املجتمعات, وإما مستدال به يف عدة قضايا وموضوعات عملية, واقتصادية,

 الظـاهرة ه يف حياتنـا ككـل, ففـي كتابـ القرآنبأمهية يكاد خيلو له مؤلف من ذكر آية أو تنويه
                                                            

− ١ط للنــرش الــسعودية الــدار نبــي بــن مالــك فكـر يف إلجتامعــيا التغيــري الــسعد خالــد نــور دكتـورة −1
 .٢٥ص/١٩٩٦

 .٢٨٤ص القرآنية الظاهرة نبي بن مالك −2
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أمـا القـرآن "  يف األخـالقحيـث يقـول تأثره بالقرآن الكـريم يظهر ذلك بشكل جيلالقرآنية 
فسيأيت بمبدأ اجيايب أسايس, كام يكمل منهج األخالق التوحيدية, ذلك املبـدأ هـو لـزوم فهـو 

ُكنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون بـاملعرو﴿: خياطب معتنقه بقوله تعاىل ُ ُ َّ ْ ْْ ََْ ِِ َِ ْ َ َّ ْ ْ َ ُِ ٍُ ُ َ ِف وتنهـون عـن ُ َ ْ ََ َ ْ َ ِ
ِاملنكر َ ,  والعقـاب, ومن جهة أخر يقر القـرآن فكـريت اجلـزاء)١١٠ : اآلية,سورة آل عمران( ﴾ُْ

 .أساس األخالق التوحيدية
  :وجهة العامل اإلسالمي

ا الكتاب عدة قضايا ختص العامل اإلسالمي مربزا دور القرآن يف حـل عـدة ذلقد عالج يف ه
التخلف بني الـضمري والعلـم :  اإلسالمي حيث يقول كاإلنفصال الذي حدث يف العامل,أمور

يقصد معركـة − كان هو السبب املبارش يف اإلنفصال الذي حدث يف العامل اإلسالمي يف صفني
 فالقرآن من حيث كونه نظاما فلسفيا كان علام يتجاوز يف مداه أفاق الضمري اجلـاهيل ;−صفني

لذين إستعبدهتم محية اجلاهلية واإلجتامعيـة بطريقة فريدة فنتج عن ذلك اإلنفصال بني أولئك ا
فـإن النهـضة .. .ورشائط احلياة التي جاء هبا القرآن الكريم ليمحوها حمـو مـن طبـائع النـاس

تكون فيام يبذله العامل اإلسالمي من جهد يف امليدان النفيس, هي حركة ضمريه ليتـدارك ختلفـه 
 .)١(عن الفكر القرآين, وعن ركب الفكر العلمي احلديث

  :فكرة اإلفريقية اآلسيوية
ذا لإلنسانية يف ظل األحداث قر بأمهية اإلسالم, وقد اعتربه منيف هذا الكتاب نجد مالك يق

ذ هو اإلسالم حيث وضع عاملني مهمني عـىل هـذا قأن املن(يعيشها العامل حيث ير التي كان 
أوال يف   فأرسـى القـرآن الديني والزمني,االضطهادن اإلنسانية ضد مجيع أشكال ّليؤم الطريق

 .)٢()الضمري املسلم حتديدا جوهريا باإلرادة القوة, ومل تدع تعاليمه أي سبب أو غموض
  :ميالد اجملتمع

العالقـة الروحيـة بـني اهللا وبـني (هنا تعرض إىل ارتقاء اإلنسان يكون باإلعتصام باهللا ألن 
...  ما بني اإلنسان وأخيه اإلنـساناإلنسان هي التي تلد العالقة اإلجتامعية وهذه بدورها تربط

                                                            
 ١٧٩ص ١٩٨٦ الفكر دار −دمشق −شاهني الصابور عبد ترمجة اإلسالمي العامل وجهة نبي بن مالك −1
 ...ص/١٩٧٩سنة الفكر ردا دمشق, باندونغ مؤمتر ضوء يف−اآلسيوية اإلفريقية فكرة نبي بن مالك −2
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 والعالقة الدينية معـا مـن الوجهـة التارخييـة )١(فعىل هذا يمكننا أن ننظر إىل العالقة اإلجتامعية
... أهنام حدث, ومن الوجهة الكونية عىل أهنا عنوان عـىل حركـة تطـور اجتامعـي واحـد عىل

سـلم حـني آلـه و صىل اهللا عليه وذلكم وال ريب هو الدرس الذي أراد القرآن أن يعلمه للنبي
ٌلو أنفقت ما يف األرض مجيعا ما ألفت بني قلوهبم ولـٰكن اللـه ألف بينهم إنه عزيـز﴿: قال له َ َ َِ َ ُ َ َ َّ َ َ ً َّْ َِ ْ ْ ْ ْ َّ ْ َُ ََّ َّ َ ُ َّ ََ َ َِ ِِ ِ ُ ْْ ََ ِ َ ْ ِ 
ٌحكيم ِ  .)٢()٦٣:  اآلية,سورة األنفال( ﴾َ

  :شاهد القرن
 حياتـه بـيشء مـن البـساطة مـن ا كبـرياها جـزءهذا الكتاب عبارة عن مذكرات تناول في

كانت احلياة املنزلية تبتـدئ بالنـسبة يل عنـدما أعـود : (كذكره لتالوة القرآن الكريم حيث قال
مساء من املدرسة, فأخذ اسرتاحة قصرية أتناول أثناءها كـأس شـاي وأجتـاذب احلـديث مـع 

 بعـد مـا أصـيل املغـرب, أن خدجية حول القضية اجلزائرية أو حول الـدين, وكـان يـروق هلـا
 .)٣("تستمتع ملا أتلو من القرآن دون أن تفهم بطبيعة احلال, غري أهنا تتذوق جرس التالوة

  :عامل اإلقتصاد املسلم يف
أشار مالك يف هذا الكتاب إىل عدة مسائل إقتـصادية حيـث يقـول هبـذا الـصدد مـستدال 

تفـتح أن يكـون بـرشا إقتـصاديا وأال كأنام ليس للمسلم إال سـبيل واحـدة لل(بالقرآن الكريم
نا أن التعليم اإلسالمي كله يف القرآن والسنة يـدعوه إىل احللـول ييكون غري هذا, وال خيفى عل

ُوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عىل النـاس ويكـون الرسـول  ﴿)٤ ()الوسط دائام ُ َّ َ َ َّ َْ ُ ُ َُ َ َ َ َ َِ َّ َ َ ََ َ َ ُ ِّ ًْ ً ُ ُ ََ ِ َٰ
ًعليكم شهيد ِ َ ْ ُْ َ  .)١٤٣:  اآلية,سورة البقرة( ا﴾َ

ٌكام أشار أيضا يف هذا الكتاب إىل األساس األخالقي لعمليتي اإلنتاج والتوزيع وقد قال يف 
 :هذا الشأن

                                                            
 .٥٢ص/١٩٨١ سنة دمشق الفكر دار شاهني الصبور عبد ترمجة املجتمع ميالد نبي بن مالك −1
 .٥٢ /ص املجتمع ميالد نبي بن مالك −2
ــك −3 ــن مال ــي ب ــذكرات نب ــاهد م ــرآن ش ــر دار الق ــشق الفك ــوريا دم ــة− س ــة الطبع ــزأن الثاني ــنة ج  س

 .٢٧٤ص/١٩٨٤
 .٤١ص / ١٩٨٦ سنة دمشق الفكر دار االقتصاد ملعا يف املسلم نبي بن مالك −4
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وإنام يعنينا الوجه الثاين وهو أن من طبيعة املادة القصور إال يف احليوان, وإذا حتركت املادة (
واإلنـسان  ن أسفل إىل فوق إال إذا سلطنا عليه ضـغطا,فإهنا تتبع أيرس السبيل فاملاء ال جيري م

, وربـام وجـدنا توضـيحا )١() مل تكن وراءه قـوة دافعـة إىل األعـىلاجمبول أيضا عىل املنحدر إذ
ِ﴿وهـديناه النجـدين  وتأكيدا هلذه املالحظة البسيطة يف اآلية الكريمة ْ َْ َّ َ َْ ُ َ َ فـال اقـتحم العقبـة*َ َ َْ َ َْ َ َ َ َ﴾ 

 .)٢()١١−١٠: تاني اآل:سورة البلد(
  :تأمالت

فاملسلم حمفوظ : (تناول فيه األمهية واملكانة التي أوالها اإلسالم للفرد, خاصة الفرد املسلم
من النزعات املنافية للشعور الديمقراطي املوجودة أو املدسوسة يف طينة البرش, بام وضع اهللا يف 

 ترشـد طريقـه حتـى ال يقـع يف نفسه من تكريم مقدس وما جعل عن يمينه وشامله من معـامل,
وحل العبودية أو وحل االستعباد, ومما يدعم شعوره هبذا التكرم العام الـذي منحـه كإنـسان 

ِوللــه العـزة ولرسـوله ﴿ وجـليف قولـه عـز  ))٣(فإنه يشعر بتكريم خاص قد منحه كمـؤمن ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َُ َّ ْ َّ
َوللمؤمنني ِ ِ ِْ ُ ْ  .)٨ : اآلية,سورة املنافقون( ﴾َ

  : والتيهبني الرشاد
 هي مل افالثورة ال تستطيع الوصول إىل أهدافها, إذ( تعرض يف هذا الكتاب إىل قضية الثورة

تغري اإلنسان بطريقة ال رجعة فيها من حيث سلوكه وأفكاره وكلامته, وإذا نظرنا إىل األمور يف 
َّإن ﴿ ية الكريمة الذي تشري إليه اآل)٤(عمقها فإن ثورة ما البد أن تسري طبقا للقانون االجتامعي ِ

ْاللـه ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم َ ِّ ُ ٰ َ ِّ ُِ ِ ُ َ ِ ُِ َُ ََّ َ ْ ٍَ َ َ  .)١١:  اآلية,سورة الرعد( ﴾َّ
  :مشكلة الثقافة

بادئ القـرآن الكـريم ومـع ذلـك فمـن أن املجتمع اإلسالمي يعيش طبقا ملظهر يف هذا الكتاب 
 .)٥(ن لعدم وجود املنطق العميل يف سلوكه اإلسالمياألصوب أن نقول أنه يتكلم تبعا ملبادئ القرآ

                                                            
 .٨٦ص/السابق املصدر نبي, بن مالك −1
 .٨٦ص السابق, املصدر نبي, بن مالك −2
 .٨٣ص−١٩٨٦ط−دمشق الفكر دار − تأمالت نبي بن مالك −3
 .٨٣ص/١٩٨٦ ط −سوريا− الفكر دار والتيه, الرشاد بني نبي بن مالك −4
 .٧٤/ص١٩٨٤− ٤ ط −الفكر دار− شاهني الصبور عبد ترمجة الثقافة مشكلة نبي بن مالك −5
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تـأثر  نه بد واضـحا للعيـان مـدأبعد تناولنا هلذه العينة من كتب مالك بن نبي, نعتقد 
وبالقرآن الكريم بوجـه خـاص, وهـذا مـا جتـسد لنـا يف  مالك الكبري بالثقافة اإلسالمية عامة

 إال وتعـرض فيـه ألمهيـة القـرآن ,كام ذكرنامعظم كتبه إن مل نقل كلها بحيث ال نجد له كتابا 
 .لك بن نبي مرجعية دينية إسالميةالكريم وأشار إليه واستدل به إذن فمرجعية ما

 :املرجعية الغربية / )اإليبستيمولوجي(املتفاعل النصي املعريف ) ب

مل يكن مالك بن نبي مفكرا ذا مرجعية إسالمية فحسب, يعتمد عىل متن ومذهب فلـسفي 
 سواء أكانـت معـارصة أو ,بل متنه الفلسفي ينم عن مصادر متنوعة من الفلسفة الغربيةمعني 

حديثة وهذا راجع إىل احتكاكه بالغرب ودراسته لثقافتهم ومن أهم املـدارس التـي أثـرت يف 
 :فكر مالك بن نبي

  :املدرسة الفرنسية) ١
جتـه صـوب كـل كان مالك بن نبي مفكرا انتقائيا حيث جعل العقل مركـز اهتاممـه فا

املدارس التي جعلت من العقل مركز اهتاممهـا, وأوىل املـدارس احلديثـة التـي وظفهـا يف 
كـام أنـه . حتليل الظاهرة اإلسالمية تيار العقد االجتامعي وخاصة عند حديثه عـن الثـورة

 وعـن رضورة , يف جمال حديثه عن رشوط احلـضارة)١(Descartes وظف فلسفة ديكارت
كر األساسية يف حتقيق النهضة, فإن مبـدأ الوضـوح والبداهـة يعتربمهـا العقل ومبادئ الف

مالك بن نبي من بني أهم العوامل التي جتعل األفكار يف العامل اإلسالمي تتجه نحو إعـادة 
ونلمح ذلك جدا يف كتاب رشوط النهضة ومـشكلة األفكـار يف  تشكيل اإلنسان الشاهد,

ايب, رغـم دعوتـه إىل ّت جتـسدت يف الفكـر البنـالعامل اإلسالمي, إن حضور فلسفة ديكار
التحرر من ديكارت ولعل األمر يرجع كون ديكارت يف عرصه كان يمثل نقطـة التحـول 

 .)٢(بني عهدين يف تاريخ أوربا
                                                            

 ,"موجـود أنـا إذن أفكـر أنا" مبدأ صاحب ,١٦٥٦ تويف ,١٥٩٥ مواليد من Descartes rene ديكارت −1
 .٣٠١ص/ ٢ط بريوت الطليعة دار الفالسفة معجم طرابيش, جورج عن مأ الرت

 −العـريب الفكـر عـىل وأثرهـا الغربيـة فلـسفيةال التيـارات− آخـرون وأساتذه زروخي اسامعيل الدكتور −2
 .٨٠ ص /قسنطينة منتوري جامعة والفلسفية التارخيية الدراسات خمرب منشورات



١٠٢  

  :املدرسة األملانية )٢
إن التأثري األكرب الذي ال جمال لنكرانه يتمثل يف حضور الفلسفة األملانية بقوة يف فكر مالك 

نبي, فال نجد مؤلف من مؤلفاته ال حيتوي عىل مفاهيم من وحي الفلسفة املثاليـة الواقعيـة, بن 
 :ل وشبنجلرغإذ نالحظ حضور فلسفة فريد ريك نتشه وهي

  :فلسفة فريدريك نتشه) أ
 تفرس نتشه فيلسوف أملاين ير أن العقلية الدينية هي نقيض العقلية العلمية, فاعتبار األوىل

ل قو وإرادات واعيـة, أمـا الثانيـة تفـرسها عـىل أهنـا مـستمدة مـن منطـق األشياء من خال
 .احلوادث ذاهتا ال من تشبيه احلـوادث الطبيعيـة بـام جيـري داخـل الـذات اإلنـسانية الواعيـة

والواقعية عند نتشه تعرب عن الوجود املـستقل عـن املعرفـة, فنتـشه كـان يعـرب عـن وجـوب 
 .)١(الفكري ليرتك املجال للتجديداإلنطالق ويبرش بلزوم جتنب اجلمود 

فام نالحظه يف مؤلفات مالك بن نبي هو حضور فلسفة نتشه وذلك نتيجة تـأثر مالـك بـن 
وكـان "  حيث قال)مذكرات شاهد القرن(فيلسوف وقد ذكر ذلك خاصة يف كتابهنبي هبذا ال

هـا نتشه يشغلني خصوصا ألن صواعقه كانت تـدوي فعـال يف تلـك الفـرتة التـي سـتفجر في
 .)٢("احلرب العاملية الثانية

ه الفكري, كام حـدث ي من التذالقراءة لنتشه ألنه اعتربه املنقكام نجد أن مالك نصح املثقفني ب
تقـرر أن تـضيف (ذلك مع الدكتور خالدي الذي تأثر بتوجيهات يسارية حـني ذكـر مالـك أنـه 

نظـرا لتكوينـه وحرصـه عـىل و ه الفكـري,يـخالدي إىل قائمة الشبان الذين جيب إنقاذهم من الت
اإلطالع واملطالعات, رأينا أن يكون املنقذ نتشه ويف الغد يف لقـاء اتفقنـا أو تأمرنـا عليـه, قـدمت 

 .)٣("تشرادنزهكذا تكلم "خلالدي نسخة من كتب الفيلسوف األملاين أظنها نسخة من كتاب 
ي عالمـة النقاهـة وبعد مرور سنتني عىل هذه احلادثة الحظ مالك بارتياح عىل وجه خالـد

 عليه بذلك قبل سنتني, فأصبح حمـصنا بأفكـار ترثالروحية الناجعة منذ بدأ قراءة نتشه, كام أ
                                                            

 .١٩٨٣ بريوت اهلالل مكتبة دار− فلسفية موسوعة سبيل يف :غالب مصطفى الدكتور −1
 .٢٧٥ص/ القرن شاهد مذكرات −نبي بن لك ما −2
 ٣٤٦ ص نفسه, −3



١٠٣  

الفيلسوف األملاين من تلك العقبات التي توضع يف طريق شبابنا اجلامعي حتى اليـوم, لتحيلـه 
 .)١( نسق حياتهنالشعب شاذا ععن إىل طريق تفكري وإحساس جتعله أجنبيا 

ن هاته املذكرات يتضح تأثر مالك بالفيلسوف األملاين نتشه ودعوة الشباب واملثقفني إذن م
 .لقراءة فكر هذا الفيلسوف ملا فيه من أراء سديدة

  :)٢(Hegel Georg فلسفة هيغل )ب
ل فمثال مصطلح اللحظة الـذي وظفـه مالـك بـن نبـي لقد تأثر مالك بن نبي بفلسفة هيغ
وركـز   هذا األخري أن اللحظة علة احلركة أو قـوة الـدفع,استعمله من قبل هيجل حيث ير

عىل أن اللحظة املنعطف األخطر يف التحول اإلنساين من السلب إىل اإلجياب أو مـن الـسكون 
إىل احلركة بإعتبار اللحظة وعي جديل وعليه فرتكيز مالك بن نبي عىل اللحظة يرجع إىل كوهنا 

به مالك بن نبي هو أنه ربـط اللحظـة بـالفراغ الكـوين نقطة حتول يف الذات واليشء الذي متيز 
الناتج عن إدراك الصعوبات, فاملسلم حيتاج إىل تلك اللحظة النفسية من أجـل اختـاذ موقـف 
عزمي ينتج عنه عمل خالق, فاللحظة ال يمكن أن تكون عند مالك بن نبي إال من خـالل مـا 

يف عزلته جيعله يـشعر بـالفراغ الكـوين فموقف اإلنسان . عىل تسميته بالعزلة الظرفية اصطلح
عنـدما خيلـو   "كفضاء تأميل يعمل عىل تعميق نظـرة األنـا إىل أناهـا يقـول مالـك بـن نبـي 

 فــالفراغ الكــوين حلظــة "دتــه وعزلتــه ينتابــه شــعور بــالفراغ الكــونيحاإلنــسان يف و
الذات وجوده إما أن يؤدي إىل ميالد وإما أن يؤدي إىل استالب فتفقد  حاسمة يف شعور الذات

 .)٣(احلي
ك بـن ل وعنـد مالـ بسيطة بني مفهوم اإلنسان عنـد هيغـويمكننا كذلك أن نجري مقارنة

ل نالحظ مد توغله يف متاهـات املفـاهيم, ونرجـسية الـذات نبي, فمفهوم اإلنسان عند هيغ
 ;املتعالية, حتى يستحيل عىل من يدرس هيجل أن يدرك صورة نموذجيـة لإلنـسان املطلـوب

                                                            
 .٣٨٧ص نفسه, −1
 جـورج عن مأ لرت اجلامل علم يف موسوعة له ,١٨٣١ سنة وتويف ١٧٧٠ مواليد من Hegel Georg هيغل −2

 .٧٢٢ص/ الفالسفة معجم طرابيش,
 .٨٢ص العريب الفكر عىل وأثرها الغربية الفلسفية التيارات− آخرون وأساتذه زروخي اسامعيل الدكتور −3



١٠٤  

بيد أن مفهوم اإلنسان عنـد مالـك  , الطرحوالتعايل جتعله مثايلالسمو "بة العرقية ومبدأ فالنخ
بن نبي يتخذ صورة واقعية مقبولة وقريبة إىل األذهان, كام أنه مفهوم مل يغرق يف املثالية املتعالية 

 .)١("بل كان قريبا من واقع املسلم ملتحام باملبدأ القرآين
  )٢(Oswald Spenglerفلسفة شيبنجلر  )ج

م ّ حيـث قـس,م الشعوبيلقد تأثر مالك بن نبي بالفيلسوف األملاين شيبنجلر يف فكرة تقس
 الشعوب الـسابقة عـىل احلـضارة, :الشعوب بالنسبة ملوقعها من احلضارة إىل ثالث أنواع هي

 . عرقيهوالشعوب املتأخرة عن احلضارة, والشعوب املتحرضة, وأساس هذا التقسيم عند
د تأثر هبذا التقسيم, ولكن عىل أسـاس نفـيس اجتامعـي أي بالنـسبة قلك بن نبي ونجد ما

ملوقعها من احلضارة وليس عىل أساس عرقي, وقـد قـسمها إىل ثالثـة أنـواع جمتمـع مـا قبـل 
 .)٣(وجمتمع ما بعد احلضارةوجمتمع يف حالة حترض احلضارة 

ية عند كل مـنهام, فاملـك شيبنجلر يف عنرص آخر فيام خيص الدورة احلضار ويشرتك مالك
تنهار عندما تفقد الروح سيطرهتا عىل العقل, وتعلو الغريـزة وذلـك حيـدث  ير أن احلضارة

بعد مرحلة اإلنتشار والتوسع وازدهار العلوم واكتامل شبكة الروابط اإلجتامعية, وحتقق كافـة 
األفكـار, الضامنات اإلجتامعية لألفراد وحـدوث التـوازن يف مـستو أنـساف األشـخاص, 

امعيـة مـن املجتمـع وهنـا نجـد األشياء وانعكاس هذا يف إنتاج األفراد مقابل الضامنات اإلجت
 حتقيق مجيع اإلمكانيات يف الفرتة السابقة عىل الفناء, فكأنام هنـاك يفه مع فكرة شيبنجلر قانتسا

  هلا عند مالك, كام واكتامل احلضارة يليها اهنيارالفيلسوف األملاين,ازدهار شامل يليه فناء عند 
 ولكن هـذه احلـضارة تبقـى قـادرة عـىل , ير أن مرحلة فناء احلضارة ال تتم بصورة هنائيةهأن

البقاء قرونا طويلة كام تبقى الشجرة التي اسـتنفذ عـصارهتا الزمـان سـنوات طويلـة ال تـزال 
مـن خالهلا متد أغصاهنا التي أصبحت فريسة للسوس, كـام هـي حـال املجتمعـات اخلارجـة 

                                                            
 .٨٣ص العريب الفكر عىل وأثرها الغربية الفلسفية لتياراتا− آخرون وأساتذه زروخي اسامعيل الدكتور −1
 الـسياسة تـدهور كتـاب لـه ١٩٣٦ يف وتويف ١٨٥٦ يف ولد أملاين عامل swald spengler شبنجلر أزوالد −2

 .١٠٠ص/نبي بن مالك الفكر يف اإلجتامعي التغري سعد, خالد نورة.د عن الرت الغربية
 .٢٢٦ ص /نفسه املصدر −3



١٠٥  

احلضارة عند مالك والتي تسري بانتكاس وبخط معاكس للتقدم حتى تتوقف متامـا عنـد نفـاذ 
 .)١(القوة كام يتوقف املحرك عندما يستنفذ آخر قطرة من الوقود

يف الوقت الذي نؤكد أن هناك تقاربا بني آراؤ بن نبي وشبينجلر, إال أننا نشري إىل انتقادات 
وف األملاين, وخاصة املتعلقة بآرائه عن دور القـادة والنخبـة يف وجهها املفكر اجلزائري للفيلس

والتي حترص القدرة عىل تغري يف نخبة مـن " ه فقد انتقد مالك النظرة العرقية ل.احلركة التارخيية
 قـد تـرسب منهـا إىل تـهامـل العنـرصي يف نظريجنس معني وطبقة معينة, حيث وجـد أن الع

سـة اهلتلريـة ن حيقق اكتامله املنهجـي يف املدرلتارخيي فيام بعد أاملذاهب التارخيية وأتيح لدوره ا
 .)٢("عىل يد روزنيخ

  :املدرسة اإلجنليزية
 )٣(Arnold Toynbeeنبي يتأثر مالك بن نبي بأرنولد تو

 والتي من خالهلا قضايا, حول عدة توينبيأرنولد  ومقارنة بني مالك بن نبيال بد من عقد 
ن نبي بتوينبي, كدور الدين يف إحداث التغيـري اإلجتامعـي, وفكـرة مد تأثر مالك بلنا ربز ي

 .الفساد الروحي واألخالقي عند كل منهام
فإن مالك يؤكد عىل الـدور املهـم الـذي (حداث التغيري اإلجتامعي إأما عن دور الدين يف 

قـوم يقوم به الدين, وير أنه املركب الذي يقوم ببناء احلـضارة ة والـرشط األسـايس الـذي ي
 .)٤( للوصول إىل احلضارة−األرض−بالتأليف بني عنارصها اإلنسان, الوقت والرتاب

فاحلضارة القائمة عىل الـدين وفـق حتليـل ; الفكرة الدنية عند مالك هي باعثة احلضارةإن 
مالك قد تولد عند ظهور الفكرة الدنية وقد يتأخر ميالدها عند ظهور الدين وذلك أن ميالدها 

أي دخوهلا يف أحدات التاريخ, ويستثني مالك من احلـضارة  جيلها يف األنفسمتوقف عند تس
                                                            

 .اإلسالمي العامل وجهة− نبي بن مالك −1
 .٩٥ص ١٩٨٤ ٤ط الفكر دار −شاهني الصابور عبد ترمجة النهضة, رشوط نبي بن مالك −2

 .نـورة.د عـن الـرت تارخييـة دراسة بعنوان تارخيية موسوعة له ١٩٧٥ عام تويف ١٨٨٩ عام ولد بريطاين مؤرخ
 .١٢٠ص/نبي بن مالك فكر يف االجتامعي التغري السعد خالد

 .٢٣٣ص/ نفسه ملصدرا −4



١٠٦  

اإلسالمية, وذلك يعود يف رأيه إىل الفراغ الذي وجدته الفكـرة اإلسـالمية يف الـنفس العربيـة 
العذراء التي مل تنشأ فيها ثقافة وال ديانة سابقة فخال هلا بذلك اجلو أما احلضارة النـرصانية كـام 

 الثقافـات العربيـة وبيئتها كحـظ مـن الـديانات ولم يكن حظها يف نفوس أهلهاير مالك ف
الرومانية اليونانية فلم يتح هلا أن تدخل يف قلوب الناس وسط الزحام الفكري الثقـايف لتـؤثر و

فيها تأثريا فعاال ومل يكتب هلا أن تعمل عملها إال عندما بلغت وسط البداوة اجلرمانية يف شامل 
جدت النفوس الشاغرة, فتمكنت منها وبعثت فيها الروح الفعالة, التي اندفعت أرويا حيث و

 .)١(هبا لتكون حلقتها يف سلسلة التاريخ
عـىل دور الـدين يف إنـشاء (أما توينبي فأكد هو اآلخر يف دراسـته املـشهورة عـن التـاريخ 

 عـن طريـق  ديانـة مـاى وجد أنه يف ظروف اهنيار حـضارة مـا تبقـحتليله,احلضارات إذ وفق 
 لتحـدي طغيـان " الداخليـةريـاالربوليتا"استجابة األقلية اخلالقة وهـم مـن يطلـق علـيهم 

ية عـن اسـتجابة ت عـن كيفيـة انبثـاق الديانـة اليهوديـة والزرادشـأمثلةاألكثرية, واستعرض 
 ولكنها لتكـون منـه يف أي , الداخلية بصفتها عنرصا اجتامعيا تكون يف جمتمع معنيرياالربوليتا

ر من أدوار تارخيه, لتحدي الطغيان اآلشوري يف عهد الدولـة اجلامعـة للحـضارة البابليـة, دو
ومجاعتـه, يف املجتمـع العـريب ) ص( اإلسالم عىل يد الرسول  نشأةوير أنه يف ظروف مشاهب

 .)٢()املتفرع مع شقيقه املجتمع اإليراين عن احلضارة الرسيانية الزائلة
 أكدا عىل أن احلضارة الغربية هي وليدة الديانة النرصانية إال يرغم أن مالك بن نبي وتوينب

أن هناك فرقا بينهام من حيث مصدر الدين, ومالـك يؤكـد عـىل دور الـدين الـساموي, وأمـا 
 . فهو يرجع الدين إىل الظروف التارخيية وإبداع األقليةتوينبي

ت كـام هـو احلـال مـع مالك بن نبي استقرأ التاريخ ال لكي يعرف أسباب اهنيار احلـضارا
 اإلجتامعـي التـي تعيـد املجتمـع ري قوانني احلضارة والتغيف, بل كان هيدف إىل اكتشاتوينبي

اخلارج من الدورة احلضارية يف مرحلة اإلنحطاط, وكيف يعود هذا املجتمع إىل هذه الـدورة, 
 .)٣("مركب احلضارة"ووجد أنه البد من العودة إىل الدين 

                                                            
 .٥٥−٥٤ص/ النهضة رشوط− نبي بن مالك −1
 .١٨ص/ ١٩٦٨ القاهرة تويني, أرنولد دراسة يف اإلسالم حضارة −حممد فؤاد شبل −2
 .٢٣٥ص/ السابق املرجع السعد, خالد نورة .د −3



١٠٧  

 يتفقـان يف أن إنحـالل تـوينبي و فاملك بن نبـي;األخالقي و الروحيأما فيام خيص الفساد
احلضارات يسبقه ويرافقه فساد روحي وأخالقي, فأوج أي حضارة عند مالك يتزامن مع بدء 

ب انتباه املؤرخني وعلامء االجتامع بعـد ألن ذ معني, ير مالك بن نبي أنه مل جييمرض اجتامع
التفكـك نتيجـة انطـالق  وعني هبـا بدايـة ظهـور اإلنحـاللأثاره املحسوسة التزال بعيدة, وي

الغريزة وحتريرها من الدين, فكلام ضعفت سلطة الـدين ازداد الفـساد الروحـي واألخالقـي, 
 .)١(فهو يربط ميالد احلضارة بدخول مبدأ أخالقي معني

 ويؤكـد ,انحالهلا يتسلل الفساد الروحي واألخالقـي إىل البنـاء اإلجتامعـي احلـضاريبو
مستو أخالق املجتمع يـنخفض كلـام كـان هنـاك نقـص يف الفعاليـة اإلجتامعيـة (مالك أن 

 .)٢()للفكرة الدينية
مها لظاهرة اإلسـتعامر, إىل أي مـد تـساهم ري يف تفستوينبيكام أن مالك بن نبي يتفق مع 
 .هذه الظاهرة يف سقوط احلضارات
ؤرخني, لكن هنـاك بعـض من امل  وغريهتوينبي بكل من تأثروهكذا نجد أن مالك بن نبي 

خرج مـن  اإلختالف بينه وبينهم يعود إىل أن مالك كان يبحث يف كيفية العودة باملجتمع الذي
 وغريه بصفتهم مؤرخني إستعرضـوا الواقعـة التارخييـة يف حماولـة توينبيدورة احلضارة, بينام 

 .الكتشاف سنن حدوثها
  :املدرسة الروسية

  .)خوتنيتا(: الفلسفة املاركسية -
  رغـم موقفـه منهـا بإعتبـاره,ن بنيلقد تركت الفلسفة املاركسية انطباعا عىل فكر مالك ب

 ومـن حيـث "الثـورة"و "الوعي" واملرجعية املاركسية تتجىل يف فلسفة ,رجل إيامن وعقيدة
 فالعامل الرويس سارج تاخونني ير أن الطاقة احليوية هـي جمموعـة "اجلدل"املنهج تتجىل يف 

 الـدافع ,فع التي حترك الفرد نحو الفعالية وقد حددها يف أربعة عنـارص الـدافع الغـذائيالدوا

                                                            
 .٦٨ص/ النهضة رشوط نبي, بن مالك −1
 .٦٩ص/ السابق املرجع السعد, خالد نورة .د −2
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 فإذا كان العامل تـاخوتني يـربط هـذه العنـارص بالبنـاء, , ودافع البناء, الدافع التملكي,احليس
ست دوما عامل بناء وانام تتحول ي فإبن نبي يعتقد أن الدوافع احليوية ل,بإعتبارها دوافع خالقة

 عنـدما يطلـق ,لتني للطاقة احليوية حالة فـوىضايف أغلبها إىل عامل هدم وحتطيم من خالل ح
روح اإلنتامء ويـنغمس يف فردانيتـه يفقد حيث الفرد  ,العنان للطاقة احليوية فإهنا هتدم املجتمع

 وهـي ,وهذه احلالة, نالحظها اليوم بشكل واضح يف إنسان الغـرب وبالتـايل سـيادة األشـياء
 , إن الوجودية رصخـة, من عالمات التحرض وعالمة خروجه يف حلبة الرصاع والتدافععالمة

 .)١( فاحلرية اجلنسية كمثال كانت من أبرز األقوال,نتيجة فوىض األشياء وفوىض األفكار
 نقيد الطاقة احليوية, فإننا هنـدم املجتمـع نتيجـة تعجيـز ملا إذاحلالة الثانية هي حالة القيد و

  إىل الـسكونوتـركنطاقة احليويـة تفقـد شـحنتها املحركـة الدافعـة إىل النـشاط الفرد ألن ال
حركات ونحـل,  و صوفياا إن املجتمع اإلسالمي شهد مع هناية احلقبة العباسية فكر.لةاالعطو

 هـذه احلالـة أشار إىل القرآن إذ عنها االنحطاط, انجرجعلت من قمع الطاقة احليوية غاية هلا ف
 .)٢(السلبية

بمراعاة الطاقة احليوية وفق جمـال "ير أن بناء اإلنسان لن يكتمل إال   مالك بن نبيوعليه
عنـدما نلغـي الطاقـة " يقـول مالـك بـن نبـي , إذين تثبت ذلكّ ونظرية احلد,حيوي منسجم

ذلك جيـب عـىل لريرا كامال فإهنا هتدم املجتمع احليوية فإننا هندم املجتمع, وعندما نحررها حت
 )٣(."ينّ أن تعمل بالرضورة ضمن احلدالطاقة احليوية

  :املدرسة النمساوية
 "أدلـر " ويونـغ  وغوسـتاف  بكـل مـن نبـيلقد تأثر مالـك بـن : املنهج التحلييل النفيس

نعكاس البد أن فدراسة اإلنسان تفرض االعتامد عىل املعطيات النفسية, فعدما ندرس حالة اال
لالشعورية, ولقد ظهر التحليل النفـيس يف  إىل أغوار النفس الشعورية واذنستخدم منهجا ينف

 "غوســتاف" ود ونلمــح حــضور فرويــ"الــرصاع الفكــري" و"مــيالد اجملتمــع"كتابــه 
                                                            

 .٨٤ص/−السابق املرجع إسامعيل, خيزرو −1
 .٨٥ص/املرجع نفس −2
 .السابق املرجع زروخي, إسامعيل −3
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مثل خاصة من حيث النقائص واألمراض التي أصابت الذات اإلسالمية  "أدلر" و"يونغ"و
 . السهولةذهان

 ملؤلفاتـه املتأنيـةلنقديـة  فـالقراءة ا,الثبـاتبي من دعاة التنوع املنهجـي ال يعترب مالك بن ن
 النفيس, واملـنهج التحلـييل االجتامعـي مـن أجـل هج التحلييلناملعدة مناهج ك علنا نستقرأجت

املنهج التحلـييل التـارخيي وذلـك مـن أجـل حتليـل  تفكيك الظاهرة اإلجتامعية إىل أجزاء, ثم
  بـن نبـي جـسدمالـككـام أن  ,لتاريخل ومعرفة العرب والسنن وحماولة وضع فلسفة األحداث

 ولقد أكد عىل رضورة اإلعتامد عىل املنهج الرتكيبي يف قولـه ,وحاتهاملنهج الرتكيبي يف كل أطر
تناوهلـا مـن الطـرف هـي وجهـة التحليـل, ون  جمردةةن وجه ماآلنلقد تناولنا ظواهر حثى "

 نــشاطها, فاحليــاة ال حتلــل الظــواهر ولكــن ةوحركــاآلخــر أعنــي أننــا ســنتناول يف حياتنــا 
 )١(."ركبهات

التـي فلـسفة ال جممـل تع التفاعالت النصية القرآنيـة واملعرفيـة التـي كونـوهذه هي جمم
 ليبدأ القسم الثاين وهو رؤيـة ., وهنا يتوقف القسم األول من الكتابطرحها بن نبي رمحه اهللا

كتبـه,  ملختلف املقوالت النظرية التي طرحها يف خمتلف ) تطبيقية−براغامتية (استثامرية عملية 
كيف نفهـم التأسيـسات النظريـة الفلـسفية املختلفـة وكيـف يمكننـا أن  :ألن الذي هيمنا هو

) الـشاهد (املفكر اجلزائـريفها لنقرأ الثلث األخري من القرن العرشين الذي كان ّنها ونكيّنحي
 ..)الرسالة( ووظيفة )الشهادة(يق وظيفة قعليه, ومن باب حت

 الـذي جعلـه مالـك بـن نبـي القاعـدة )التغيـري(, أن فعل إذ النتيجة األوىل التي نرصدها
ساس يف أي عمل هنضوي, هو نتيجة عمليـة تربويـة سـابقة تـرشط الـسلوك الفـردي بـل األ

 يـتم يف نطـاق )التغيـري(فــ, ومـن ثـم )الـدين( حيددها )غاية(والسلوك اجلمعي أيضا, وفق 
 جاء ليحـل )التغيري(الزمن, ألن , وهكذا تكتسب األفكار الدافعية والديمومة عرب )األصالة(

 ولذا فاآلليات التـي .)صياغة جديدة(, الذي حتتاج نفسه إىل )ذات اإلنسان(مشكلة نابعة من 
, ما هي إال بمثابة وسـائل تربويـة إلرسـاء أسـس )الدافعية( و,)التغيري( و)التكييف(ذكرها 

                                                            
 .١٠٢ص/نفسه −1
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ن الـسياسية واإلقتـصادية , والتي كانت يف صورة ثـورة عـىل كافـة األوثـا)العملية التغيريية(
 .والثقافية التي وضع أثقاهلا اإلستعامر آنذاك

 لإلنـسان ملـا )املثـل األعـىل( هي املحتو الداخيل لإلنسان; فإهنا تـشكل )وبام أن العقيدة
يمتاز به من القدرة عىل التـأثري والتوجيـه والـوالء والقيوميـة, ولـذا خاطـب القـرآن ضـمري 

َأر﴿ :اإلنسان بقوله تعاىل ُأيت من اختذ إلـٰهه هواه﴾ َ َ َ ُ َ َ ِ َ َ َّ ِ َ َْ  .)٤٣: , اآليةالفرقانسورة (َ
 )املثل األعىل( = )احلضارة(بمعنى   تستمد حيويتها من املثل األعىل)احلضارة(إذن 

 )اجلانب القيمي(املحتو الداخيل لإلنسان  = )احلضارة(وبام أن 
  لإلنسان)املثل األعىل( = )حتو الداخيلامل(فإن 
نسان يف املحصلة هو مجلة القيم واملبادئ, وهذا يمكننـا مـن فهـم درجـة متانـة شـبكة فاإل

العالقات اإلجتامعية أو رخاوهتا, بمعنى آخر ما مد التوافـق بـني درجـة التـوتر األخالقـي 
) االنــدماج(و) الوحــدة(ودرجــة إشــعاع الفكــرة الدينيــة; فــإن املجتمــع سيتــسم بــصورة 

 كمبدأ دينـي هـو املبـدأ )التوحيد(وع أفراده, وعليه يمكن اعتبار  الكيل بني جمم)االنسجام(و
 أمـا إذا .املجتمع, وعىل صريورته عـرب التـاريخ) وحدة(القيمي واالجتامعي الذي حيافظ عىل 
 . إىل التقويض والعدمية,كان العكس فاملجتمع آيل إىل الكارثة

  :النتيجة الثانية
 ة هو جوهر احلضارة اإلسالمية, ومن ثم)التوحيد(ومن النتيجة األوىل, نستخلص أن 

 وكأن بن نبي أراد أن يوقفنا عىل فلـسفته ,)الدين( هو )التاريخ(ـاألساس ل) املحرك(فإن 
 توحيـدي, بتعبـري آخـر أن احلركـة )دينـي(اخلاصة بالتاريخ, عىل أهنا قائمة عىل أسـاس 

 )قطـب( هو )اهلدف(ذا  حددت سلفا, ويف الوقت ذاته ه)غائية(التارخيية تتجه دائام نحو 
 يف آخـر األمـر ; فاحلركـة التارخييـة هـي .)اهللا( وإىل )اهللا( من )الكل(احلركة الكونية, إذ 

 وان اختلفـت هيئـة )اهللا( توجهها, إذ الكل يـسبح بإسـم )غائية(بـحركة كونية مرشوطة 
ُكل قد علم صـالته وتـسبيحه﴿ :التسبيح وفقا لقوله تعاىل َ َ ُ َ َِ ْ ََ َ َْ ِ َ ٌّ َفـأينام ﴿ : وقولـه.)٤١: النـور( ﴾ُ َ ْ َ َ

ِتولوا فثم وجه اللـه َّ ُُّ ْ َ ََّ َ َ  .)١١٥: البقرة( ﴾ُ
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هذا معناه, أن حمور الشخصية لإلنسان املسلم ديني حمض, ومـن زاويـة أخـر هـل كـان 
هيدف بن نبي إىل إقامة سوسيولوجيا دينية, من خـالل دراسـته للظـاهرة الدينيـة عـرب حتليلـه 

 ?للحضارة من حيث املفهوم ومن حيث مكوناهتا وأطوارها
 )توبـة ضـمري(, ألن ما حتتاجه البرشية اليوم هـو )التغيري( عىل )القدرة( يملك )لدينا(إذ 

 .)اإلنسان(وليس مزيدا من التصنيع والتسليح; فاملشكلة األساس اليوم هي 
وهكذا أمكن لبن نبي أن يقدم تفسريا جديدا للقرآن الكريم من أجل فهم أعمق لـسنن اهللا 

رشوع خيـرج األمـة مـن مأزقهـا لتحقيـق كلمـة اهللا عـىل اجلارية يف الكون, ومن ثم وضـع مـ
 ..األرض
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  القسم الثاني
  ابية وامتداداهتا التطبيقيةالبنّ النظريات

  الرؤية واإلسقاط
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  يف فقه السنن الكونية والتارخيية :مدخل تأسيسي

  :يف السنن الكونية
هـذه الرحلـة الكـشفية مـن لو أجال اإلنسان ببرصه يف سامء هذا الكون العجيب, أو بـذأ 

الذرة الصغر إىل املجرة الكرب, لوصل بعد تأمـل ونظـر عميقـني إىل أن كـل يشء يف هـذا 
 .الوجود حمكوم ومضبوط بقوانني يف غاية الدقة وعظمة الصنعة

 :وهذه النظرة الرتكيبية للكون واحلياة واإلنسان, جتعلنا نضع أيدينا عىل حقيقة جليلة وهي
 وإهنـا لنظـرة عاقلـة منطقيـة, إذ مـن املعلـوم أن املعادلـة ال تكـون ,"بباملـس"و "السبب"

صحيحة تامة إال إذا كان لنـا طرفـان يربطـان أجـزاء املعادلـة اجلربيـة, لتكـون العالقـة بـني 
 .املقدمات والنتائج عالقة منطقية معقولة

وكوامنها أي واليشء نفسه بالنسبة هلذا الوجود, إذ هناك أسباب تربط بني ظواهر األشياء 
ماهيتها, ومن خالل هذه الروابط والعالئـق يمكـن لنـا أن نكـون النظـرة الـشمولية للكـون 

 .وللحياة ولإلنسان
 :وعليه يمكننا أن نقسم القوانني التي وضعها اهللا يف هذا الكون إىل نوعني

  يطلق عليه السنن اإلهلية، أو السنن الكونية: النوع األول/ أ
 ولـذا قـال سـبحانه يف حمكـم "السببية واالطـراد" ني قائم عىل مبدأوهذا النوع من القوان

ً﴿فلن جتد لسنت اللـه تبديال ولن جتد لسنت اللـه حتويال: تنزيله ًِ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ ََّ َ َ َّ َُ ُِ َِ ْ  .)٤٣: فاطر( ﴾َ
 :وهذا النوع بدوره ينقسم إىل قسمني إثنني

  :قسم القوانني الطبيعية/ ١
صورة تلقائية حركة األفـالك يف مـداراهتا, والـذرة وفوتوناهتـا, وهو اجلانب الذي حيكم ب

والطبيعة والكيمياء وأجهزة اجلسم اإلنساين, بل كافـة األنـشطة احليويـة سـواء أكانـت عـىل 
, وهذا القسم يمكننـا أن نطلـق )املادة احلية( أم عامل األحياء )املادة اجلامدة(مستو عامل اجلامد 

 ."الكونيةالسنن "عليه اصطالحا اسم 
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  :قسم القوانني اإلنسانية/ ٢
وهو اجلانـب اخلـاص بمجـاالت الـنفس اإلنـسانية واملجتمعـات البـرشية, إذ أن احليـاة 
اإلنسانية سواء عىل مستو نشاطها السيايس أو االقتـصادي أو يف حـاالت االجـتامع وتبـادل 

االجـتامع البـرشي,  إىل قوانني تـضبط صـورة − أي احلياة اإلنسانية−اخلربات وغريها ختضع 
وكذلك جمال السياسة واالقتصاد بل والنفس اإلنسانية التي هي حمور هذه األنشطة املختلفـة, 

 ."سنن النفس واجملتمع"ولذا يمكننا أن نطلق عىل هذا القسم اسم 
  "القوانني الشرعية التكليفية"يطلق عليه : النوع الثاني/ ب

 وتـرك هـذا املجـال ,"لفـرد إىل تنفيـذها   اجتـاه إرادة ا   "وهذا النوع قائم عـىل مبـدأ 
منفتحا طوع إرادة اإلنسان كأساس من أجل امتحان ترصفات اإلنـسان يف هـذه احليـاة األوىل 

, وفق معيار حرية االختيار التي أملـح إليهـا القـرآن بمـصطلح عامل الشهادة يف هذا الوجود 
 : يف قوله تعاىل)اهلداية(

ًإنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا﴿ َّ ً َّ َّ ُْ َ ِ ِ َِ ُ َِ َ َ ِ َ َ  : ويف قوله,)٣ : اآلية,سورة االنسان( ﴾َّ
ِوهديناه النجدين﴿ ْ َْ َّ َ َْ ُ َ  وهبذا يمتحن مد عبودية اإلنسان هللا تعاىل, .)١٠ : اآلية,سورة البلد( ﴾َ

يف   الربـاين لإلنـساناالسـتخالف أو اخلالفـةومن ثـم يتحـدد مـد وعيـه وإدراكـه ملفهـوم 
 ...األرض
  :اإلنـسان هـمزة الوصـل/ ج

 أي جممـوع القـوانني الكونيـة وقـوانني الـنفس واملجتمـع −موعهـا وهذه القـوانني يف جم
 كلها ذات صالت وثيقـة فـيام بينهـا, وسـنبني تلكـم الـصالت −والقوانني الرشعية التكليفية

 :الرفيعة بحسب اآليت
ما ينبني عليـه الـيشء وآثـاره, وإذا ( السبب يف اصطالح العلامء الطبيعيني هو:الـسبب / ١

 :ويف اصطالح الرشع هو. ) الظاهرةانتفى السبب انعدمت
فالوصف ما قابل الذات والظاهر  .)كل وصف ظاهر منضبط جعل مناطا لوجود احلكم(

هــو خــالف اخلفــي, واملنــضبط أي املحــدد الــذي ال خيتلــف بــاختالف األحــوال واألحيــاز 



١١٧  

واألعيان, وجعل مناطا للحكم, أي يستلزم من وجوده وجـود احلكـم, ومـن انتفائـه انتفـاء 
 .لحكم, بمعنى آخر عالقة طردية بني الظاهرة والنتيجة أو بني السبب واحلكمل

 مناسـبة ظـاهرة أو مناسـبة )احلكم( بينه وبني )الوصف(وهذا التعريف يشمل ما إذا كان 
فإنه سبب يف حتـريم اخلمـر,  ;)اإلسكار(خفية, ومثال السبب املناسب للحكم مناسبة ظاهرة 

 وتعطيـل )العقـل(ناسبة ظاهرة, ألن اإلسكار يتضمن ضـياع  م)التحريم( و)اإلسكار(وبني 
, ولذا جعل اإلسكار مناطا لتحريم تناول كل مسكر, كـام نجـد أيـضا أن الـسفر يف )وظيفته(

 :شهر رمضان سبب لإلفطار; فاهللا تعاىل يقول
َفمن كان منكم مريضا أو عىل سفر فعدة من أيام أخر﴿ َّ ِّ َ َّ ََ َُّ َ ٍَ ْ َ ٌْ ِ َِ ٍَ َِ ٰ َ ً ُ َ  .)١٨٥ :, اآليةالبقرةورة س( ﴾َ

, واملـشقة يناسـبها )املـشقة( الفطر مناسبة ظـاهرة وهـي حتقـق )إباحة(فبني السبب وبني 
 عـن املكلـف مـن أجـل متكينـه مـن تأديـة )احلـرج( من أجل رفع )الرتخيص( و)التخفيف(

ات واجباته الرشعية والتزاماته العملية اجتاه بني جنـسه يف اإلنـسانية, وهكـذا تتـشابك حاجـ
اإلنسان الدنيوية العاجلة بحاجاته األخروية اآلجلة من غري تصادم أو تنـاقض بـني متطلبـات 

 .اجلسد املادية ونوازع النفس الفطرية وبني متطلبات الروح والعقل العليا
ولنعود إىل شهر رمضان, عندما يظهر هالل رمضان من كل سنة; فهو حيقـق بـذلك دورة 

ات التي منها تتكون السنة القمرية, وظهـور القمـر هـذا, مـن سنوية, وحلقة تضاف إىل احللق
 يعتـرب زيـادة عـىل أنـه سـاعة − أي القمر −األليق به أن نضعه حتت إطار السنن الكونية, ألنه 
 .فلكية, من أهم الظواهر الفلكية يف نظامنا املجري

بالوسائل  خارجة عن إرادة اإلنسان; فهو يدركها "هالل رمضان" وهذه الظاهرة الفلكية
 :التي يرسها اهللا له, ولكنه ال يملك القدرة عىل التحكم فيها, وقد قال تعاىل

ُفمن شهد منكم الشهر فليصمه﴿ ُْ َ َ ُ َْ َ َ َْ َّ ُ ِ َ  )١٨٥: , اآليةالبقرةسورة ( ﴾ِ
 وهو وجوب الـصوم خفيـة ال )احلكم(وهو رؤية اهلالل وبني ) السبب(فاملناسبة التي بني 

هر رمضان هنا هو عبارة عن إعالن الوقـت املخـصوص للـصيام, يدركها العقل, وإن كان ش
 : نجد أن السبب نوعان, سبب من فعـل املكلـف ويـدخل حتـت قدرتـه, مثـل,ويف هذا املثال
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السفر سبب يف اإلفطار من أجل رفع احلرج عىل املسافر, ومن جانب آخر نجد سببا ليس مـن 
 يـتحكم يف مطلـع أبراجـه وال يف  إذ ال,"هـالل رمـضان" فعل املكلف وخارج قدرته, وهو

 سبب يف وجوب الصوم, وإن كنا نقدر هـذا العجـز − أي اهلالل −دورانه, ومع ذلك فظهوره
عن التحكم يف حركة هذه الساعة الفلكية التي ال ختطئ ولو بمقدار عرش يف الثانية, دليال عـىل 

 .يرأن هذا الوجوب الرشعي لصوم شهر رمضان هو مقدر من عند العزيز القد
−ويف هذا القسم, نلفي أن عقلية املسلم, عقلية فقهية تريد فقه الكون واحليـاة واإلنـسان, 

إذ أن حساب املواقيت واألهلة حساب دقيق, يف حني أن الرؤيـة العينيـة للـشهر قائمـة عـىل (
 ومن جانـب آخـر; فهـي عقليـة رشعيـة, متـارس التكـاليف −)الظن وليس عىل سبيل اليقني

كـام أهنـا عقليـة جتعـل للزمـان واملكـان  ,نيـاتظة بـالوجوب, وجتتهـد يف الالرشعية القطعيـ
 .واإلمكانات حسابا وعناية بالغة, ومن ثمة فهي عقلية شملت الكون واحلياة واإلنسان

ــه يــشارك :اإلنــسان ولنعــد إىل /٢ يف ) حيــزا( يف أن لــه الطبيعــة غــري العــضوية إن
 )حـسا (و) حيزا( يف أن لــه النباتيةالطبيعة  , ويشارك )جسمه(ـل )ثقال(و) الوجود(
, ثم )حركـة (و )منوا(و )حسا( و)حيزا( يف أن له الطبيعة احليوانية , ويشارك )منوا(و

, والتـي هبـا يـتمكن مـن اكتـشاف )اإلدراك(آللية  املحركة )العقـل (ينفرد عن اجلميع بقوة 
لف ظواهر األشـياء األسباب والقوانني والنواميس التي تصل األجزاء بالكل, وتؤلف بني خمت

 …وعامل اإلنسان 
 يعد فتحا جديدا للعقل اإلنساين, إذ ميـزه اهللا )السببية( مبدأ أو )السبب(فالكشف عن 

 عمل منـهجي به, ويعد إضافة قيمة مكنته من إعادة تشكيل عقليته حيث أضحت تعتمد عىل 
ذاتـه يعتـرب , وهـذا يف حـد بالبحث احلسي التجرييب  ويأخذ بأسباب األشياء ومسبباهتا, 

 التـي هـي مطلـب املثاليـة , وبـني النظـر واملمارسـة   نقلة نوعية, إذ استطاعت اجلمـع بـني 
 التي تأخذ يف احلـسبان املمكنـات املرحليـة واإلمكانـات الواقعيةاسرتاتيجي لواقع املسلم و

 .التعاقب والدوراملادية من حيث زاوية بعدي الزمان واملكان عىل مستويي 
ول يف الترشيع, وواقعية يف التنصيص الترشيعي, وتـوازن يف صـياغة بمعنى آخر هناك شم

صــورة الكــون واحليــاة واإلنــسان يف حركيــة متناغمــة ال نــشاز فيهــا, وإجيابيــة يف الوســائل 
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واألهداف, وثبات يف الغاية واملقصد, وربانية يف املنهج العميل, وتوحيد يف إثبات مرجعية هذا 
 .كله إىل اهللا سبحانه

 : اإلسالمي حينام جاء راعى العنارص الثالثة اآلتيةفالترشيع
: , ونـستطيع إذن إثبـات العالقـة املطـردة احلاصـلة بـني)احلال( و)اإلنسان( و)النص(

ولذا ليس صـدفة أن جيعـل التـرشيع اإلسـالمي للتكليـف  .)الواقع( و)العقل(و) الوحي(
 رشوطا وعىل رأسها)املسؤولية(بصورة أخر : 

به يستطيع اإلنسان أن يعي ويدرك القيم اإلنـسانية والظـواهر الكميـة,  الذي :العقل) ١(
 وبـني القـضايا يف عـامل )األشـياء ( بـني األشـياء يف عـامل ميكـن املقارنـة   ومن خالل العقـل 

 البحـث  الذي هو بصدد )احلق(, ومن ثمة يمكنه اختيار أيرس السبل وأقرهبا إلـى )األفكار(
جتهاد املؤسسة عىل ركن العقل الذي من خالله يمكن معرفة  وهذا بدوره حيقق قاعدة اال.عنه

احلق, ومن ثمة نحقق الرشط األول من التكليف الذي هو أداة لتحقيق نظريـة املـسؤولية مـن 
 .منظور الرشع

 وهذا فيه مراعاة للناحية اجلسامنية أي القدرة البدنية, إذ العبادات البد هلا مـن :البلوغ) ٢(
يتمكن اإلنسان أن حيقق مبدأ التعبد هللا تعـاىل عـىل أتـم  بواسطتها, قوة وقدرة واستطاعة  

وجه وأحسنه, من خالل التمكن من تأدية األركان املنصوص عليها يف الكتـاب مثـل الـصالة 
 وهـذا اجلانـب مـن .والصوم واحلج وغري من فضائل األعامل املرتوك أمرها ألحـوال املتعبـد

 بني خمتلف القو العقلية والبدنية واحلسية يف اإلنسان رشوط التكليف فيه حتقيق ملبدأ التوازن
وذلك وفق قانون االستطاعة الذي أقره اهللا سبحانه كأداة لتحقيق نظرية املسؤولية وفق مبتغى 

 .)٢٨٦: البقرة ()ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها(: الشارع كمـا جاء يف النص القرآنــــي
 )املكلـف(يف ) العقل(ل من املسؤولية, وهو توفر عندما ناقشنا الرشط األو: احلريـة ) ٣(

حتى يستطيع حتقيق مبدأ اإلدراك للواجب الرشعي من خالل آلية التمييز واملقارنة واالختيـار 
 العقليني, فالعنرص األخري وهو االختيـار تعبـري )القبح( و)احلسن(بني األفعال وفق عنرصي 

ملنجزة لتمكن اإلنسان من أن خيـرج العمـل مـن عن حرية اإلنسان يف األفعال, وتوفر اإلرادة ا
 ولكن احلرية تكون يف إطار احلد الذي رسمه هلا .دائرة الوجود بالقوة إىل دائرة الوجود بالفعل
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 ويف حدود بعدي الزمان واملكان ويف وسع اإلمكانات التي يملكها اإلنسان املكلـف, ,الشارع
 السنن والقـوانني الـضابطة لعـامل الكونيـات وهكذا نصل يف هناية التحليل إىل أن حمصلة تلك

, هـي القاعـدة التأسيـسية )الواقـع( و)العقل( و)النص(وعامل اإلنسانيات, من خالل تفاعل 
ملفهوم نظرية املسؤولية التي عليها ينبني حتقيق مبدأ قابلية احلكم الرشعي للتطبيق, وهكذا يتم 

يف احلقيقة سو إرادة اهللا يف هذا الوجـود, تنفيذ األمر الرشعي الذي كلف به اإلنسان وما هو 
وأخريا كل يشء جعله اهللا موزونا ومن ثم يتحقق التفاعل املوجـب والتوليـف اخلـالص بـني 

صـبغة اهللا ومـن أحـسن مـن اهللا (القوانني التكليفية والسنن الكونية يف حركة متناغمة دائبـة, 
ِإن يف خلق ا﴿ :وقال أيضا, )١٣٨: البقرة ()صبغة ْ َ ِ َّ ِلساموات واألرض واختالف الليل والنهار ِ ََ َّ َْ َ َ َِ ِْ ْ ََّّ ِ ِ َِ ْ َ

ِآليات ألويل األلباب﴾ َ ْ َ ُْ ِّ َِ ٍ  .)١٩٠: , اآليةآل عمرانسورة ( َ
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  املبحث األول

 الرؤية الكونية التوحيدية

  :مقدمة لقراءة كونية إسالمية
 والنظـر إن أساس كل فلسفة وكل أسلوب يف احلياة قائم عىل لـون خـاص مـن االعتقـاد
 .والتقييم للوجود, وعىل نوع معني من التفسري والتحليل والتأويل والفهم واالستنباط

وكل مبدأ له انطباع حمدد ونمط تفكري مميز يف الكون والوجـود, وهـذا مـا يتخـذ كقاعـدة 
وأساس وخلفية فكرية بنائية لذلك املبدأ أو ذاك, ويصطلح عىل هذا األساس أو تلك القاعدة 

 ولذا فكل واحد من األديـان والـرشائع واملبـادئ الوضـعية ,"الرؤية الكـونية "مصــطلح 
والفلسفات اإلنسانية, يعتمد عىل رؤية كونية حمددة سلفا, وعليـه قـسم احلكـامء احلكمـة إىل 

 :قسمني
 .)عامل الظاهر(, وهي تصور الوجود كام هو يف اخلارج العياين احلكمة النظرية/ ١
, )عـامل احلقيقـة   (ي فهم خط سري احلياة كام جيب أن يكـون , وهاحلكمة العملية / ٢

, )موجـود ( هو نتيجـة منطقيـة وحتـصيل حاصـل ملـا هـو )ما جيب ( ألن .ال كمـا هو كائن
مـا   أوبام وراء الطبيعـةواحلكمة املتعلقة األولية  وخاصة تلك املوجودات التي تتكفل الفلسفة

 .فيزيقايعرف بامليتا
  :ة الكوناإلحساس بالكون ومعرف/ ١

اإلحـساس " فيحمل املعنى عىل ;"مفهوم الرؤية الكونية  "ال ينبغي أن خيتلط األمر يف 
 الـذي هـو جـزء مـن )النظـر ( املستعارة من )الرؤية( وذلك بسبب استعامل لفظة "بالكون

, وهبـذا املعنـى فهـي تـرتبط معرفـة الكـون   هـو  ,)الرؤية الكونية (اإلحساس, وإنام معنى 
 .)املعرفة(كلة ارتباطا وثيقا بمش

 بـني احليـوان النـاطق )املـشرتك ( من )اإلحـساس ( اإلنسان, و)خمتص(من  املعرفةو
 )معرفـة الكـون   (العاقل وهو اإلنسان وبقية أنواع احليوان األعجم غري العاقل, وهلذا كانـت 
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 واملتـيقن منـه أيـضا, أن , اإلنسان, ألهنا مـن متعلـق الفكـر والتـدبر والتعقـل)خمتص(من 
غـري  ( و)العاقـل (بيشء ما غري معرفة ذلك اليشء; فاملعرض الواحد يراه اجلميـع اإلحساس 

, ويف بعـض )تفـسريه ( بشكل واحد, ولكن صنفا واحدا فقط هو الـذي يـستطيع )العاقـل 
 .األحيان يقدم عدة تفسريات متباينة لألمر الواحد, بتعدد زوايا الرؤية له

  :أنـواع الرؤى الكونية/ ٢
أو املعرفة الكونية, وبعبارة أخر أن تفسري اإلنسان للكون يكـون عـىل إن الرؤية الكونية 

 :ثالثة أنواع, بمعنى آخر عىل ثالثة أرضب ألنه يستلهم من ثالثة منابع
 

 العلمية                العلم
 الفلسفية    إذن الرؤية الكونية عىل ثالثة أنواع    }الفلسفة 
 الدينية                الدين

 

  :ية الرؤية الكونية العلم/أ
 حيقـــق )الـصورة (, وعىل هـذه )التجربـة ( و)الفرضية( : قائم عىل دعامتني)العلم(فـ

 .)األثر(و) املعلول( و)العلة( )اكتشاف( تقدمه يف )العلم(
 التي تدور حول موجود جزئي )املعلومات( قادر عىل أن يمنح اإلنسان آالف )العلم(إذن 

 يطلع اإلنسان عىل القوانني والسنن السائدة; فهـو  هي أنه حينام)العلم(ـواحد, وامليزة الثانية ل
 بأرسهـا مـن )الطبيعة( بل )املوجودات( عىل )التسلط( و)أداة السيطرة (هييئ لإلنسان 

 التي جتعل كل ما يف الكون طيعا منقادا إلرادة اإلنـسان بفـضل متكنـه )التسخري(خالل آلية 
 )الــصناعة(يهــا, ومــن هنــا تنــشأ مــن إدراك قوانينهــا وســرب ســننها ونواميــسها الكامنــة ف

 التي تبدأ أوىل لبناهتا )احلـضارة (, وهي أول خطوة نحو )التكنولوجيا( وتنمو )التقنية(و
, ومن ثمة تنفتح سيطرة اإلنسان نحو الكون الفسيح )األشياء( يف حتوير )العقل(عندما يبدأ 

 !بأرجائه ذات األبعـــاد الالمتناهية األطراف
; فهـو بالتجربـة  وحمدود وجزئي; فإن دائرة اختصاصه ضيقة, حمدودة وبام أن العلم دقيق

 يتقدم يف املجاالت التي يمكن أن ختضع عمليا للتجربة, فهو يتقدم عمليـا أثنـاء البحـث عـن
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الكــشف والتفــسري ثــم يــصل إىل مرحلــة يتوقــف فيهــا عــن  ,)الكميــات(و )الكيفيــات(
, ولـذا اخـصت الرؤيـة )ال أعلم ( و)اهلل أعلم (, وليس له من جواب سو لفظة والتعليل

الكونية العلمية بكوهنا معرفة جزئية ضيقة زاوية الرؤية ألهنا حمـدودة هتـتم بـاجلزء ومـن ثمـة 
 ..فهي قارصة ألهنا معرفة غري كلية وال شمولية

وهناك نقص آخر يف الرؤية الكونيـة العلميـة, ويتمثـل هـذا الـنقص يف أن العلـم أساسـه 
ن الناحية النظرية, ألنه متحرك دائام مثل الرمال املتحركة يف املستنقعات متزلزل وغري مستقر م

وهذا من ناحية كشف الواقع كام هو موجود, أو كام هـو مرئـي, ومـن ناحيـة جلـب اإليـامن 
 من وجهة النظر العلمية يوما بعد يـوم, )هيأته( وبشكل الوجود وكيفيته, ويتغري شكل الكون

أساس الفرضيات والتخميات واحلـدوس والتجـارب, وليـست ألن حقائق العلم قائمة عىل 
قائمة عىل مبدأ البدهييات والفطريات العقليـة األوليـة, لـذا كانـت الرؤيـة الكونيـة العلميـة 
مزعزعة غري ثابتة األركان واألسس, وال يمكن أن تصري دعامـة إسـناد لإليـامن, ألن اإليـامن 

 .صفا باملطلقية واخللود والديمومةيتطلب أساسا مستقرا وغري مهتز الدعامات ومت
وهلذا ينظر إىل قيمة الرؤية الكونية العلمية يف شقها العميل والفني, وليس يف شقها النظري 
الذي تلخص قيمته يف صالحيته ألن يكون قاعدة لأليـديولوجيا, يف حـني أن القيمـة النظريـة 

 قيمته العملية والفنيـة لـه; فهـي للعلم هي يف أن يكون واقع الكون كام تعكسه مرآة العلم, أما
أهنا متنح اإلنسان القدرة العملية عىل اإلنتاج املطرد والتقـدم الـصناعي الـدائم ليطـرد بـدوره 

 .العمران يف األرض
  :)١(الفلسفيةالرؤية الكونية  /ب

تفتقد الرؤية الفلسفية للكون إىل الدقة والتحديـد املوجـودين يف الرؤيـة العلميـة, ولكـن 
ذلك; فإن الرؤية الكونية الفلسفية تتصف بلون من اجلزم واليقني ألهنا تعتمد عـىل عوضا عن 

 :سلسلة من األصول التي هي
                                                            

 :انظـر االيامنيـة والرؤيـة العلميـة والرؤيـة الفلـسفية الرؤية طبيعة بخصوص واالطالع التوسع من ملزيد −1
 بـريوت,−العـرصية املكتبـة العظـيم, اإلنـسحاق إىل العظيم االنفجار من والكون, القرآن :خرض عيل أسامة
 ).والقرآن العلم بني فلسفية رؤية( الثاين الباب يف ١٣٢−٥٩ صص ,٢٠٠٦ األوىل, الطبعة
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 .بدهيية وال يمكن إنكارها, وهي تتقدم بأسلوب الربهان واالستدالل/ ١
 .عامة وشاملة وهي من أحكام الوجود بام هو موجود/ ٢

اجلـزم واملطلـق ويمكـن اعتامدهـا كقاعـدة أليـة وهلذا تتميز الرؤية الكونية الفلسفية بلغة 
 بـشكل عـام )هيأته( وأيديولوجيا, ومن ثمة يمكن للتفكري الفلسفي أن يوضح صورة الكون

 أن الرؤية العلمية والرؤية الفلسفية للكون, كلتيهام مقدمة للعمـل ,كام جيب أن نعلم .وأوسع
لرؤية العلمية مقدمة للعمل بحيث ولكن يف اجتاهني خمتلفني من حيث زاوية االختصاص, إذ ا

يف أشكال احليـاة وأعراضـها ويف  )التحوير( و)لترصفا( و)التغيري(متنح اإلنسان القدرة عىل 
 عـىل املخـزون الطبيعـي )الـسلطة( و)السيطرة( و)القدرة( وهيأهتا من أجل )الطبيعة(صورة 

 .واملقدرات األولية للامدة اخلام وآليات احلياة
  له اجتـاه العمـــل)تعني(مقدمة للعمل ومؤثرة فيه من جهة أهنا سفية ; فهي أما الرؤية الفل

 وفق معايري أخالقية وقيم إنسانية عليا, لإلنسان الطريق التي خيتارها يف احلياة, وذلك )تبني(و
 اإلنـساين إزاء الكـون, ومـن ثمـة تـضفي لونـا خاصـا عـىل نظرتـه )رد الفعل(وهي تؤثر يف 

إلنسان بفكرة أو تسلب منه أخر, لتجعل حلياته هدف ومعنـى وغائيـة الكونية, وهي تزود ا
يف الوجود, أو تقذف به إىل املجهول والفوىض والعبث الوجودي, من غـري تـبن للمقـصد أو 

 …لغائيته يف وجوده
  :الرؤيـة الكـونية الديـنية/ ج

, بـرصف إذا اعتربت أية نظرية كلية شاملة حول الكون والوجـود, رؤيـة كونيـة فلـسفية
ــو  ــة, أه ــة الكوني ــك الرؤي ــن أصــل تل ــدأ وع ــن مب ــر ع ــاس(النظ ــتدالل(و) القي ) اإلس

وعليـه يمكـن اعتبـار الرؤيـة , أم هو الوحي مـن عـامل الغيـب, )الربهان(و) التحليـــــل(و
الكونية الدينية تصدر من املشكاة نفسها التي استمدت مـن زيتهـا الرؤيـة الكونيـة الفلـسفية 

يتان الفلسفية والدينية ينشطان يف مستو أفق واحد وعىل صعيد فكراين قبسها, ولذلك فالرؤ
 .واحد

أما إذا الحظنا مبدأ املعرفة من زاوية الرؤية الكونيـة الدينيـة ومـن زاويـة الرؤيـة الكونيـة 
الفلسفية, نلفي أنفسنا أمام نوعني خمتلفني من أنواع املعرفة, ويف بعض األديان كام هـو احلـال 
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لونـا فلـسفيا معتمـدا طريـق النظـر واالسـتدالل اختذت املعرفة الدينيـة للكـون يف اإلسالم, 
, وهـذا يعنـي أن املواضـيع التـي استعرضـها ذلـك الـدين واالعتبار بعد الـسرب واالسـتقراء

 الرؤية الكونيـة اإلسـالمية, رؤيـة كونيـة اعتمدت عىل العقل والقياس والربهان, وهلذا تعترب
) الثبـات( :ته, وهلذه الرؤية ميزتا الرؤيـة الكونيـة الفلـسفية ومهـاعقلية وفلسفية يف الوقت ذا

 .)الشمول(و) العموم( واألخــــر )اخللود(و
وباإلضافة إىل كل هذا; فإهنا تتمتع بميزة تنفرد هبا عن الرؤيتني العلمية والفلـسفية, وهـي 

 . صبغة اخلطاب التي هتيمن عىل أسس تلك الرؤية وتلون)القداسة(ميـزة 
 تتطلب توفر عقيدة اإليـامن اخلـالص, وعنـدما يتعلـق اإليـامن )األيديولوجيا(لفكرانية وا

بمبدأ; فإنه يوفر اإلعتقاد باخللود والديمومة ملا آمن به من مبدأ, وعدم تغيري األصول, وزيـادة 
 .عىل هذا فاإليامن يوفر الشعور براحة الضمري واالحرتام إىل درجة القداسة والتقديس

يمكن للرؤية الكونية أن تصري أساسا وقاعدة لأليديولوجيا وال سندا لإليامن, إال وعليه ال 
 .إذا كانت تستمد مصدريتها ومرجعياهتا الفكرية من الرؤية الدينية

ونستنتج من هذا كله أن الرؤية الكونية يف حالة واحدة فقط يمكنها أن تكون رؤية مؤسسة 
 تتمكن فيها من أن تولف بني عمق التفكري الفلسفي لأليديولوجيا, وهذه احلالة هي تلك التي

وسعته, وقدسية الفكر الديني وحرمة أصوله التي تتميز باجلزم واملطلقيـة والثبـات واخللـود, 
 .ألن مصدر ذلك ومرجعه إىل اهللا سبحانه من خالل وحيه ورساالته

  :إشكالية املعيار يف الرؤية الكونية اجليدة/ ٣
ن الرؤية الكونية رؤية جيدة وراقيـة, كـي متـنح لإلنـسان املعرفـة كيف السبيل إىل أن تكو

 اليقينية املفرسة واملؤولة واملسترشفة?
 البـد مـن )عـني اليقـني(من أجل حتقيق هذه الغاية الرشيفة واملتمثلة يف املعرفة من درجـة 

 :توفر اخلصائص اآلتية
 بمعنى تكـون حمـصنة بمعيـار إمكانية ثبوت الرؤية الكونية اجليدة باالستدالل العقيل,) ١

 .العقل واملنطق الذي هو آلة الفكر وعاصمه من اخلطأ والزلل
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أن تسبغ عىل احلياة رؤية بعدية وغائية ومقصدية مـن خـالل الفعـل والعمـل, وذلـك ) ٢
هبدف أن جتتث من ذهن اإلنسان وتصوراته ومن نفسه املهوسـة يف أعامقهـا بـسطحية الرؤيـة 

ه القدر من خالل نوازع الفناء التي تتملـك إحـساس اإلنـسان ومـشاعره العبثية والسلبية اجتا
بسبب طغيان وسواس ما الغاية من كل جهد يبذل أو عمـل ينجـز إن كانـت النهايـة املقـدرة 

وعي اإلنسان من هذا الطرح الذي يؤدي به إىل  , ولذا البد من أن يصفى)املوت(واحلتمية هي 
 .مزيد من الفراغ والضياع الوجودي

أن تكون قادرة عىل مد مساحة األمل يف نفس اإلنـسان, وإيقـاد جـذوة احلـامس وبـث ) ٣
 .روح الطموح املتدفق يف مسلكياته وأفعاله

أن تكون هلا القدرة عىل أن متنح أهـداف اإلنـسان وأشـواق الـروح, سـواء يف صـورة ) ٤
 .)القداسة( و)احلرمة(النشاط الفردي أم النشاط اجلامعي 

 .)املسؤولية(بـالشعور و) اإللتزام( ذات اإلنسان مفهوم أن تولد يف) ٥
  :التـوحيد أساس ا لرؤيــة الكـونية/ ٤

 كمبـدأ )التوحيـد(إن هذه امليزات املعيارية مجيعها, تتوفر يف الرؤيـة الكونيـة عـىل عنـرص 
لكون أسايس للرؤية الكونية اجليدة, وهذا يعني أن اإلنسان املتبرص املتدبر يمكنه أن يدرك أن ا

) احلـق(أبدعته إرادة حكيمة, وأن نظام الوجـود قـائم ومـشيد عـىل أسـاس املبـادئ الثالثـة 
 )قطبـا(, وايصال املوجودات بكامالهتا ومثالياهتا, وتعني أيضا أن للكـون )اجلامل(و) اخلري(و

 ."إنا إليه راجعون" وأهنا إليه "إنا هللا" الكون منه )ماهية(واحدا وحمورا واحدا, وتعني أن 
, ومل خيلق أي موجود عبثا )اجتاه واحد(وكل املوجودات يف الكون تتكامل بنظام وانسجام يف 

 وبال فائدة وال هدف, والكون يدار بواسطة سلـسلة مـن األنظمـة القطعيـة الثابتـة التـي تـسمى
, واإلنسان يتميز من بني املوجودات بالـرشف والتكـريم اإلهلـي, وهـو منـوط )السنن اإلهلية(بـ

ة كونية يف هذا الوجود واملتمثلة يف واجـب اإلعـامر يف األرض, وهـو مكلـف برتبيـة ذاتـه برسال
 .)فعله( وبقدر )نيته(وإصالح جمتمعه; فالكون مدرسة لإلنسان واهللا جيازي اإلنسان بحسب 

وهذه الرؤية التوحيدية مسلحة بقـوة املنطـق واإلسـتدالل والعلـم, وكـل ذرة مـن ذرات 
 .يا األحياء, الكل ينطق بدالئل الوجود ودالئل القدرة اإلهليةالكون وكل خلية من خال
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  :الرؤيـة الكونية اإلسالمية/ ٥
إن الرؤية اإلسالمية للكون يف جوهرها رؤية توحيدية, وقد فرس التوحيد يف اإلسالم بأنقى 

; فهـو ال −١١/  الشور−)ليس كمثله يشء(وأصفى صورة, ففي اإلسالم ال يوجد هللا نظري 
له وال يمكن تشبيه أي يشء به سبحانه, واهللا ليس بحاجة عىل اإلطـالق; فالكـل حمتـاج شبيه 

 .)١٥/  فاطر−)أنتم الفقراء إىل اهللا واهللا هو الغني احلميد(إليه, وهو ليس بحاجة إىل أي أحد 
إنه عىل كل (و) ١٢/  الشور−)إنه بكل يشء عليم(قادر عىل كل يشء  وواهللا يعلم كل يشء

 .−٦/  احلج−)يشء قدير
وهو سبحانه يف كل مكان وال خيلو منه مكان, وال خيتلف بالنسبة إليه أعىل مكان يف السامء 

 )فأينام تولوا فثم وجـه اهللا(وال أدنى مكان يف األرض, ويف أي مكان نقف فنحن واقفون أمامه 
 وهو يعلم بمكنونات القلب وخواطر الذهن وهواجس النفس وبكـل نيـة .−١١٥/ البقرة−
وهـو أقـرب إىل  .−١٦/  ق−)ولقد خلقنا اإلنـسان ونعلـم مـا توسـوس بـه نفـسه(: قصدو

, وهـو مركـز الكـامالت −١٦/  ق−)ونحن أقرب إليه من حبـل الوريـد(: اإلنسان من نفسه
 وهو ليس بجسم وال يـر ,−١٨٠/  األعراف−)وهللا األسامء احلسنى( :ومنزه من كل نقص

 :بعني
 .−١٠٣/  األنعام−)ألبصارال تدركه األبصار وهو يدرك ا(

والرؤية التوحيدية اإلسالمية للكون تعتربه أحد املخلوقـات التـي حتفـظ بـاإلرادة اإلهليـة 
 والعناية الربانية, ولو ابتعدت عنها تلك العناية اإلهليـة ألسـلمت قيادهـا إىل الـدمار والفنـاء

 .العدمو
ن وراء خلـق اإلنـسان ومل خيلق الكون عبثا وال بـاطال, بـل هنـاك أهـداف حكيمـة تكمـ

والكون, ومل خيلق أي يشء يف غري حمله أو مل يوضع يف نصابه أو من دون حكمـة وال فائـدة وال 
مقصد رشيف أو من غري غاية بعيدة, والنظام املوجود هو أحسن نظـام وأكملـه, ألن الكـون 

 وقد نظم ,)لاجلام(و) العدل( و)احلق(قائم عىل أساس املبادئ الثالثة السابق ذكرها أال وهي 
, والبد مـن البحـث يف كـل نتيجـة عـن مقـدماهتا )املسببات(و) األسباب(العامل عىل أساس 

اإلنتظـار واخللـوص مـن ووأسباهبا اخلالصة الباعثة عىل الفعل, والبد أيضا من النظر والسرب 
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ن ليس يف اإلمكـا(كل مقدمة نتيجتها املعينة, ومن كل سبب مسببه اخلاص, ولذا قال القدامى 
 .)إبداع خري مما كان

والقضاء والقدر اإلهلي قد شاء أن يوجد كل موجود عن طريـق علتـه اخلاصـة بـه فقـط, 
 .والقضاء والتقدير اإلهلي ألي يشء, إنام هو نفس التقدير لسلسلة علله

 وأصـل )قـانون(, أي بـصورة )سنة(وجتري اإلرادة اإلهلية يف الكون عند متظهرها بصورة 
ية ال تتغري, وكل تغري يقع إنام هو بحسب تلك السنن, وخري الـدنيا ورشهـا  والسنن اإلهلكيل,

 .لإلنسان يرتبط بلون سلوك اإلنسان يف العامل ونوعية عمله رد فعله
وأعامل اإلنسان الطيبة والسيئة ال ختلو من ردود الفعل يف هذا العامل, باإلضـافة إىل عودهتـا 

 من قـوانني اهللا وسـننه, والكـون والتكامل والتدريج  ومكافأة,)جزاء(يف العامل اآلخر بصورة 
 .ليس إال مهدا لربوز فلسفة اإلنسان الكامل

والقضاء والقدر اإلهلي مسيطر عىل الكون, واإلنسان بحكـم هـذا القـضاء والقـدر, حـر 
خمتار ومسؤول ومـسلط عـىل مـصريه اخلـاص, ويتمتـع بالكرامـة والـرشف الـذاتيني, وهـو 

, والدنيا واآلخـرة ترتبطـان ببعـضهام, وارتبـاطهام )األرض( اإلهلية يف )للخالفة(مؤهـــــل 
; )املـيالد(أو مرحلـة ) احلـصاد( بمرحلـة )اجلنني( أو مرحلة )البذر(يشبه ارتباط مرحلــــة 

ال يـسق أحـدكم زرع (فكل أحد حيصد ما كان بذر ولذا جاء يف احلديث النبوي يف مـا معنـاه 
طفولة بمرحلة الشيخوخة, حيـث تكـون هـذه األخـرية نتـاج , وهكذا ترتبط مرحلة ال)غريه

 .)الدنيا مزرعة اآلخرة(مرحلة الطفولة والشباب وكام قيل من قبـل 
  :الـرؤية الكونية الواقعيـة/ ٦

 لغـة هـو "اإلسالم"و , حريصا عىل الواقع,)احلقيقة(اإلسالم ليس إال دينا باحثا عن 
 "التـسليم" ليكون اإلنسان مسلام إنـام هـو, وهذا يوضح حقيقة أن أول رشط )التسليم(

 واملتعلق هبـا )احلقيقة(بالوقائع واحلقائق, واملسلم الواقعي هو ذلك اإلنسان الباحث عن 
أينام وجدها وعند أي كان فهـو أحـق هبـا مـن غـريه, واملـسلم الـواقعي ال يعتـرب طلـب 

 وال مقـصورا عـىل  حمدودا بمرحلة زمنية من عمره, وال منحرصا بمنطقة خاصة)احلقيقة(
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طلـب العلـم ( :أفراد معدودين, ألن األسوة الكرب للمسلمني صىل اهللا عليه وسلم قـال
 أينام وجدها فهـو أحـق ,احلكمة ضالة املسلم( وقال يف ما معناه )١()فريضة عىل كل مسلم

بداءة الرأي, وحيارب كـذلك التقليـد  و لذا نجد اإلسالم هياجم الظنون السطحية.)٢()هبا
, والتبعية املطلقـة )إنا وجدنا عليه آباءنا(عمى الذي جيعل من الفرد إمعة ويسفه عقيدة األ

للتقاليد الراكدة والسنن املوروثة اآلسنة, ألهنا ضد روح التـسليم والبحـث عـن احلقيقـة 
ومكبلة للعقل اإلنساين وكابحة له عن االكتـشاف لـسنن اهللا املبثوثـة يف الكـون واحليـاة, 

االنحراف عن اجلادة والوقوع يف املهلكة بسبب جمانبة احلـق والبعـد عـام وتوجب اخلطأ و
 )احلقيقـة(حيث عليه اإلسالم من حترير للعقل ولإلرادة اإلنسانية يف سعيها وهـي تطلـب 

 .املجردة واملنزهة عن كل شائبة ونقيصة
  :مبدأ الوجود والواقع املطلق هو اللـه/ ٧

مع أن عالقته باألشياء عن طريق التفكـري إال أنـه إن اإلنسان موجود باحث عن الواقع, و
يستفيد من التفكري باعتباره وسيلة ورابطة عمل, وهـو يعلـم أن واقـع األشـياء غـري الـصور 

والـواقعيات التي يدركها اإلنسان عن طريق حواسه والتي  .الذهنية واألفكار التي توجد لديه
 : فصلها عن اخلصائص اآلتية إنام هي أمور ال يمكن,"الكـون" يطلق عليها إسم

  :احملدودية/ أ
وانتهــــاء بـأكرب  ,)ذرة( لدينا بدءا بأصـغر )املحسوسة(و) املشهودة(إن املوجودات 

املتنـاهي يف ( و)املتنـاهي يف الـصغر(بــ, كلها حمدودة ومنتهية, وتعرف اصطالحا )نجم(
الزمـان, وهـي ليـست , ألهنا خمتصة بمساحة حمددة من املكان, وبمرحلة معينة من )الكرب

عـرش يـا م(:  وقيده, وقد قـال سـبحانه)الزمان(من حد و) املكان(موجودة خارج إطــار 
 ال تنفـذون .اجلن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار الـسموات واألرض فانفـذوا

 )٣٣/ الرمحن(  )ناإال بسلط
                                                            

, الطـرباين يف الكبـري ٨−١/٩ العلـم بيـان جـامع يف الـرب عبـد وابـن ,٢٢٤ سـننه, يف ماجـه ابن أخرجه −1
١٠٤٣٩. 

 .٢/١٣٩٥ ماجه ابن ,٥/٥١ الرتمذي سنن −2
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  :التغيري/ ب
ال يبـق أي موجـود عـىل حالـة , و)التحـول(و) التغري(كل موجودات الكون ختضع ملبدأ 

, وإمـا أن )لتكامـلا(و) النـضج(واحدة يف هذا الكون املحسوس; فهو إما أن يكون يف حالـة 
 حمسوس; فهو يطوي مرحلـة )مادي(, وكل موجود )االنحطاط(و) الضعف(يكون يف حالة 

واقعيـة  مستمرة جتري يف أعامق واقعه, وهذا إما أن يأخذ شيئا مـن )مبادلة( )دورة(وجوده يف 
األشياء األخر وفق مبدأ التأثر وجيعل ما اقرتضه جزءا من واقعه, وإمـا يـضفي مـن واقعـه 

 .اخلاص به عىل األشياء واملحيط اخلارجي املحيط به, وإما يتفاعل مع املستويني يف آن واحد
 )األغيـار(وليس هناك موجود مادي واحد يثبت عىل حال واحدة, بل الكل بام أنه يف عـامل 

 سنة مطردة مـن بـدأ الكـون إىل منتهـاه, )التحول(ري ويتقلب من حال إىل حال, وهذا ألن يتغ
والشمس ( وقال ,)١٤٠: آل عمران ()وتلك األيام نداوهلا بني الناس( :وصدق العزيز القائل

 .)٣٨: يس( )ستقر هلا ذلك تقدير العزيز العليمملجتري 
  :االرتباط/ ج

 أو )مرتبطـا(; فـأي موجـود نالحــــــظه نجـده )طاالرتبـا( من ميزات هذه املوجودات
 )األسباب( بمعنى أن وجوده مرشوط بتوفر وجود يشء أو عدة أشياء أخر بمرتبة )مرشوطا(

 )األسـباب( و)العلـل(, بحيـث إذا وجـدت )معلوالهتـا( إىل )العلل(املؤدية إىل نتائجها, أو 
اهبا انعدمت أيضا من الوجـود, , وإذا انعدمت عللها وأسب)املسببات( و)املعلوالت(حصلت 

 )علة( بتقدير وجود شيئ آخر مرتبط هبا من حيث )مرشوطة( )املوجودات(وهبذا تصري 
 ., ومن ثمة تصبح العالقة طردية بني العلة واملعلول من حيث الوجود والعدم)احلدوث(
  :احلاجة/ د

 , لتلك الرشوط)غريلل( )حمتاجة( ; فهي إذن من باب آخر)مرشوطة(ملا كانت املوجودات 
 يف اتـساع )احلاجـة( هبا يتحقق الوجود من عدمه, وهكذا تصري دائرة والعلل واألسباب التي

دورة وجود كاملة تتشابك يف كل حلقة من حلقاهتـا فئـة موجـودات مستمر يشكل يف النهاية 
و ومن ثمة تتعدد صور الوجود التي هي يف حقيقة أمرها تعد مرحلة من مراحل اطراد احليـاة أ
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وقـد انتكاسها ومرحلة من مراحل نمو واطراد الكون وتزايد خملوقاته واتساع نطـاق حـدوده 
ُزيد يف اخللق ما يشاءَي﴿ :قال تعاىل َ َ َ ِ ْ َْ ِ ُ  .)١/ فاطر( ﴾ِ

  :النسـبية/ ـه
, ومن حيث كـامالت املوجـود, فـإذا وصـفنا املوجـودات )نسبية الوجود(إن املوجودات 

بــاجلامل والكــامل, أو بالقــدم والوجــود; فــإن تلــك بــالكرب والعظمــة أو بالقــدرة والقــوة أو 
األوصاف املطلقة عىل األعيان وعىل الذوات وعـىل األشـياء, إنـام تكـون بالقيـاس وباملامثلـة 
وباملــشاهبة إىل األشــياء األخــر; فمــثال كــرب جــرم الــشمس بالقيــاس إىل حجــم األرض 

صـغرية بالقيـاس إىل بعـض والكواكب السيارة حوهلا يف درب التبانة, ولكن الشمس نفـسها 
 :النجوم مثل الشعر وقد قال سبحانه

﴿ٰوأنه هو رب الشعر ْ ُّ َ ُ ُ ََ َِّ َّ  .)٤٩/ النجم ( ﴾َ
وكل وجود وكامل ومجال ومعرفة وعظمة وقوة وجالل; فهو كذلك بالقيـاس إىل مـا هـو 
أدنى منه رتبة يف سلم الوجود, أما إذا قيست هذه الـصفات ملـا هـو أعـىل منهـا رتبـة يف سـلم 

تنقلب النتيجة إىل عكس وضعها األول, فيتحول الوجود إىل جتـل, والكـامل إىل املوجودات س
 .نقص واملعرفة إىل جهل والقوة إىل ضعف, والعظمة إىل ذل وحقارة واجلامل إىل قبح

 والقوة العقلية التي يمتلكها اإلنسان وبام تتميز به من استعدادات عالية ال تقنـع بمـستو
ل والقـراءة والتفـسري والتأويـل والربهنـة, وال عـىل صـعيد الظواهر ال عـىل صـعيد التحليـ

االستخالص والنتيجة واليقني, وهذا بعكس احلـواس اخلارجيـة وآلياهتـا يف تقـيص األشـياء 
وحماولة تفسري حقيقة الوجود, إذ القوة العقلية اإلنـسانية تنفـذ إىل أعـامق الوجـود; فتحـصل 

رفـة بامهيـة املوجـود وتستـشعر أبعـاده املاديـة بذلك ملكة اإلدراك وحاسة الشعور فتنتج املع
واملكانية والزمانية والكيفية املختلفة, ومن بني األمور التي يتم إدراكها بواسطة القـوة العقليـة 
أن الوجود ال يمكن أن حتده هذه األمور اخلاضـعة لـسنة التغـري ولقـانون النـسبية يف النتيجـة 

 بعوامل خارجية تتحكم يف سري أدائها واملحتاجة دائـام واألداء واملرشوطة واملحدودة يف أفعاهلا
لدعم من غريها, ومن ثمة يتحول مفهوم العلوم الطبيعيـة مـن اعتبارهـا معرفـة للطبيعـة إىل 
معرفة هللا سبحانه قائمة عىل نظر عميق وأشمل يف آياته الكونية الظاهرة لكل متبرص يف صفحة 
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بق حقائق الكتـاب املـسطور مـع حقـائق الكتـاب الكون الكتاب املفتوح املنظور وبذلك تتطا
 :املنظور, ولقد قال سبحانه وتعاىل

َإن يف خلق الساموات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك التي جتري يف البحـر بـام ﴿ َِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َْ َّ ْ ْ َّ ِْ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ََ َّ ْ َِ ِْ ْ ََّ ْ ِ َّ ِ
ِينفع الناس وما أنزل اللـه من السامء َِ َّ َ ََ ُ َ َ َُّ َ َ ََّ ِّ من ماء فأحيا به األرض بعد موهتا وبـث فيهـا مـن كـل َ ُ ِ ِ ِ ٍ َِ َّ َ َ ْ ْ َ َْ ِ َ ْ َ ََّ َ َ ْ ِ َ َ

َدابة وترصيف الرياح والسحاب املسخر بني السامء واألرض آليات لقـوم يعقلـون﴾  ُ ِِّ ٍ ِ ِ ٍْ ْ َ َ َ َ َ َّ ََ َ ْ َّ ْ َ َّ َ ٍِّ َ َ ِْ َُْ َ َ ِ َّ َِ ِِ سـورة ( ْ
 .)١٦٤ :, اآليةالبقرة
  :وحدة العالـم/ ٧

واحـدا  بام يـساويه مـن املوجـودات الطبيعيـة املكانيـة والزمانيـة يف جمموعـه أيكون العامل
 ?حقيقيا

أيلزم أن تتمتع املخلوقات بلون من الوحدة مـن خـالل توحيـد اهللا يف الـذات والـصفات 
 واألفعال?

 ?وإذا كان العامل كاليشء الواحد املرتابط فام هو هذا الرتابط
صوص املرتاص اللبنات فهو ترابط ميكانيكي وفيزيائي أهو نوع من ترابط أجزاء البناء املر

 ?من أجل وظيفة ما
 اجلـسدلـه سـائر  أم هو لون من ارتباط أعضاء اجلسم الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى

 ?بالسهر واحلمى; فهو ترابط عضوي وبيولوجي من أجل وظيفة حمددة
امليكانيكي الفيزيائي أم نـوع مـن ومن ثمة هل ارتباط أجزاء العامل بالعامل من نوع االرتباط 

 ?االرتباط العضوي البيولوجي
, وهو )أصل العضوية( "هيـجل" لقد أيد الفالسفة املحدثون وخاصة الفيلسوف األملاين

يقصد به ارتباط أجزاء الطبيعة بالكل مثل ارتباط األعضاء باجلسم, ويعتمد هيجل يف إثبـات 
 وقـد اقتـبس أتبـاع هيجـل ,قبـول كـل فلـسفتههذا املوضوع عىل أصول يتوقف قبوهلا عـىل 

التـأثري " منـه وغـريوا االصـطالح إىل) األصـل(, هـذا )املادية الدياليكتية(املاديون أصحاب 
, وبـدؤوا )ارتبـاط املتـضادات(, أو أصـل )االرتباط العـام بـني األشـياء( أو أصل "املتبادل
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ة إنام هو ارتبـاط عـضوي ولـيس يدافعون عنه بشدة زاعمني أن ارتباط اجلزء بالكل يف الطبيع
 ارتباطا ميكانيكيا, ولكنهم عند ما يصلون إىل مرحلـة اإلثبـات; فـإهنم ال يـستطيعون سـو
إثبات الرابطة امليكانيكية, ويف الواقع أنه ال يمكن إثبات كـون العـامل بمنزلـة اجلـسم الواحـد 

 .ة املاديةوكون عالقة األجزاء بالكل هي عالقة عضوية اعتامدا عىل أسس الفلسف
العالـم إنـسان (أما الفالسفة املتأهلون فإهنم كانوا ينظرون إىل هذا االرتباط عندما قالوا إن 

 "إخـوان الـصفا"  ومـن بـني الفالسـفة املـسلمني كـان,)اإلنسان عالـم صـغري( وأن )كبري
حـدة أكثرهم إرصارا عىل هذا املوضوع, وقد نظر العرفاء بدورهم إىل الوجود والعامل بعـني وا

 ومنه نـستنتج أن العـامل لـيس حقيقـة ;)إليه(و) منه(إذن حقيقة العامل . قبل احلكامء والفالسفة
هذا من جهة ومـن جهـة ثانيـة فقـد أثبتـت . )عني احلركة والسيالن(متحركة وسيالة, بل هو 

 متنـــــح )املــسري( و)املنتهــى(و) املبــدأ( أن وحــدة ,)احلركــة(التجربــة والــسرب يف موضــوع 
 وبام أن العامل صادر من مبدأ واحد ومتجه إىل منتهى واحد .)الوحدة( لونا من ألوان )ةاحلرك(

 .وهو يتحرك يف مسري تكاميل واحد; فإن ذلك يسبغ عىل العامل لونا من الوحدة واالنسجام
  :الغــيب والشــهادة/ ٨

ن مـن جممـوع إن الرؤية الكونية اإلسالمية هي رؤية توحيدية تنظر إىل العامل عىل أنـه مكـو
الغيب والشهادة, وقد ورد ذكر الغيب والشهادة بكثرة يف القرآن الكـريم, وأكـد عـىل الغيـب 

ِالـذين يؤمنـون بالغيـب﴿ :واعتربه ركنا لإليامن ْ َُ ْ َِّ َ ُْ ِ َوعنـده مفـاتح الغيـب ال ﴿و )٣/ البقـرة ( ﴾َِ ِ ْ ََ ْ ُ ُ َِ َِ َ
َيعلمها إال هو ُ َّْ ِ َ ُ  .)٥٩/ األنعام ( ﴾ََ

لق; فالغيب النسبي هو ذلك الـيشء  نسبي ومط: واملخفي عىل قسمني,والغيب هو املخفي
املخفي عن إنسان واحد أو عدة أفراد بسبب بعدهم عنه أو لعلة تشبه هذا, وقـد وردت كلمـة 

َتلك من أنبـا﴿ :تعاىلالغيب يف القرآن هبذا املفهوم النسبي يف قوله  َْ ِ َِ َء الغيـب نوحيهـا إليـكْ ْ َْ ِْ َ ِ ُِ َِ﴾ 
 .)٤٩/ هود(

 غـري (للداللـة عـىل احلقـائق ولكن القرآن الكريم يطلق كلمة الغيـب يف مواضـع أخـر
, وهناك فرق بني وشاسع بني واقع يمكن أن نحسه وأن نلمسه ولكنه لبعده عنا أو ملانع )املرئية

آخر حيجبه فهو ال ير, وواقع ال يمكن أن تدركه احلواس الظاهرة وإن استـشعرت وجـوده 
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 خفي وال يكاد يبـني, النفوس ألنه غري مادي وغري حمدود بأبعاد هذا الكون املمدود; فلذا فهو
ولذا فالقرآن الكريم عندما يذكر املؤمنني يقول إهنم يؤمنون بالغيب; فإنه ال يقصد بـه الغيـب 

 وكـذلك عنـدما ,النسبي ألن الناس مجيعا من املؤمنني والكافرين سواء يعرتفون هبـذا الغيـب
 :يقول جل ثناؤه

َوعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو﴿ ُ ْ ُ ُ ََّ َِ َ ُ َ ْ ََ ِْ َ ِ َِ ب بـذات احلـق سـبحانه, هـذا ; فهو حيرص الغي﴾َ
الغيب ينسجم منطوقه مع الغيب املطلق يف مفهومه وهـو ال يـتالءم ومعنـى الغيـب النـسبي, 

َعامل الغيب والشهاد﴿ :تعاىلوعندما يذكر عامل الغيب وعامل الشهادة معا يف قوله  َ ََ َّ َِ ْ ْ ُ ُهو الرمحــٰن ِة ِ َ َُ ْ َّ
ُالرحيم عالقة بني هـذين  كيف هي ال:; فهو يقصد الغيب املطلق, وهنا نتساءل)٢٢/ احلـرش( ﴾َِّ

 ?العاملني وهذين احلدين, أي عامل الغيب وعامل الشهادة
وال نستطيع أن نوضح عالقة الغيب بالشهادة بتعبري مادي وحيس, وأقىص ما يمكننـا هـو 
أن نقرب إىل الذهن مفهومه بمثال يساعد عىل إدراك املعنى األصـيل عـىل احلقيقـة والـصورة, 

و الـشخص بالظـل; فيكـون هـذا العـامل بمنزلـة انعكـاس  مثل عالقة الفرع باألصل, أ:وهو
لصورة ذلك العامل عىل صفحة املرآة التي هي بمنزلة القلب الـذي تنتهـي إليـه حقيقـة اليقـني 

 .فيعكس نور احلق عىل ما حييط به يف الوجود ليهتدي به كل موجود
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  املبحث الثاني

  العامل اإلنساني يف إطار الصريورة التارخيية
  :)١(يجمدخل منه

إن العلم يدرس الظواهر املتنوعـة يف الكـون, ليكتـشف قوانينهـا والـروابط املنطقيـة بـني 
 .)القانون(تقوم عليها ظواهر الطبيعة ) عالقة ثابتة(السبب والنتيجة, ليصل يف النهاية إىل 

 يعتمد عىل املالحظـة احلـسية األوىليف مراحله ) الظواهرتية(أو ) علم الظاهر(وهذا العلم 
القائمة عىل أساس ) عملية التجريب (املرحلة الثانيةأساس قاعدي للبحث العلمي, ثم تأيت ك

متوخيـة بـذلك الدقـة يف النتـائج واملعلومـات, ) ظواهر كميـة( إىل )الظواهر الكيفية(حتويل 
بمعنى اإلقرار بوجود أسباب معينة بذاهتا ورشوط ثابتة قـارة تـؤدي ) النظام(واملرحلة الثالثة 

 .تائج ثابتة مطردة كلام تكررت الظاهرة نفسهاإىل ن
إىل ) العلـم(وعندما توحي الظاهرة بتعدد األسباب, وتداخل العوامل وتشابكها, يـضطر 

 :لتفسري الظاهرة, وهلذا يمكن تعريف الواقعة العلمية بأهنا) فكرة عقلية(افرتاضات 
ات احلـسية والعقـل بلغـة بـناء وإنشاء احلوادث الطبيعية يف أطر عقلية بمـشاركة املعطيـ(
 ).الكم

رشوط (لكن هذا التعريف ال ختضع له إال الظواهر الفيزيائية القابلـة للتجريـب املخـربي 
 .قياسا عىل الظاهرة يف احلالة الطبيعية) التجربة املكانية والزمانية اصطناعية

 لعلمـي  تطرحها طبيعة املنهج ا)١(اإلبيستيمولوجيوتوجد إشكاالت منهجية عىل املستو
 :يف التعامل مع الظواهر الكونية, ويمكن حتديد هذه اإلشكاالت يف ثالث نقاط

                                                            
 :كون .س توماس :انظر وتطورها العلوم ونشأة العلمي التفكري طبيعة فهم يف والتوسع االطالع من ملزيد −1

 بريوت, العربية, الوحدة دراسات ومركز للرتمجة العربية املنظمة اسامعيل, حيدر ترمجة العلمية, الثورات بنية
 .٢٠٠٧ ,١ط
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 .دراسة العامل الفيزيائي تقوم عىل مقادير الكم وتصنيف العنارص/ ١
 .دراسة العامل البيولوجي تتم يف جو من التغري والتكاثر/ ٢
 .دراسة العامل اإلنساين يف إطار الصريورة التارخيية/ ٣

  :ليات قائمة على أساس املعطيات اآلتيةواإلشكا
 Monde Macroscopique الظواهر الكرب ال تتم إال عىل دراسة العامل الفيزيائي/ أ

 وهـي مـنهج , فلهـا أطرهـا اخلاصـة)املتنـاهي يف الـصغر(أما الدراسات املجهريـة اجلزيئيـة 
ل األنظمـة املجهريـة ألن كـ. اإلحصاء ومنهج األعداد الكرب القائم عىل قوانني االحتامالت

, وهـو أننـا ال نـستطيع ))٢(مبـدأ غـري الثبـات هلـايزبرغ(يطلق عليها مبدأ علمي يعرف باسم 
 تقـدر )خطـأ( يف وقت ما من غري أن نسلم من الوقوع يف )النظام(معرفة العوامل التي تضبط 

ين ولكنها هامة , وهذه الثابتة حقرية بالنسبة للقياس االنسا)ثابتة بالنك(بـقيمته بكمية تسمى 
بالنسبة للقياس املجهري, وهذا كاف كي نعترب أن يف النظام قوانني خارقة لألصول األساسـية 
للعلم وهو يفتح الباب ويبقيه مفتوحا ألمد ليس باليسري كي نفرتض احتامل املداخلة الروحية 

 ال اعتبـار  أصـبح أمـرا الغيـا)التنبـؤ( و)احلتميـة(, وعىل هذا ; فمبـدأ النظاميف كل حاالت 
 أمـا مـا وراء ,عـرف مـن خـالل معطيـات الفلـك نطاقـه املحـدود) العلم(لـــوجوده, ألن 

 وراء مئات املاليني من السنني الضوئية ; فإهنا الوقـوف عـىل الالهنـائي الكـوين, ,السديميات
) الكـــم(بــ إال −أي العلـم −, ألنه ال خيتص معناه وموضـــوعه العلمي التفكريوهنا يفقد 

 الذي املذهب امليتافيزيقي يبقى من صفات )التنبؤ( و)احلتمية(فمبدأ ; )احلالة(و) العــالقة(و
 العقـل أمـا ,"اهللا أعلـم" يبحث يف الالهنائي والغائية, حيث يستطيع أن يقول بكل وضـوح

 .املادة املخلوقةفمجال بحثه ال يكون إال يف ) املخلوق(
                                                                                                                                                       

 يف الـدين :خان الدين وحيد :انظر الكونية, للظواهر املادي التفسري حمدودية بخصوص االطالع من ملزيد −1
 .م١٩٨١ ,١ط بـريوت, النفـائس, دار عويس, احلليم عبد مراجعة خان, االسالم ظفر ترمجة العلم, مواجهة
 .٥١−٤١ صص

 يف ولد احلديثة, الفيزياء مبادئ اكتشف ,١٩٣٢ سنة نوبل جائزة عىل حائز أملاين فيزيائي نربغ, هايز فرنار −2
 .١٩٧٦ تويف ١٩٠١ ميونخ
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, وهـذه بعـض )التكـاثر(و) التغـري(و مـن يف جـ تتم )١(دراسـة العامل البيولـوجي   / ب
أسباب صعوبة دراستها, ولذا نجد مادة الكربون هي الوحيدة املختارة لتكون أسـاس تركيبـة 

 :الكائن احلي, وهذا ألهنا
ناقصة غري مشبعة, كثرية االنفكـاك واالرتبـاط بـاملواد التـي حتيطهـا, شـديدة القلـق / ١

 : الذي هو)التغري(وهذا يوافق  )عالية االرتداد واالهتزاز(واالضطراب 
 .)صورة التوازن واالستقرار(من أجل الوصول إىل             )الكائن احلي(صفة 

, احتامالته الكيميائية ال حرص هلا, وقـد ثبـت عنرصا نشيطا مادة الكربونتعترب كذلك / ٢
مليون صورة  ينتج  باحلساب أن اجلزيء الذي حيتوي عىل عرشين ذرة من الكربون يمكنه أن 

 النـاتج عـن تعـدد العالقـات والتفـاعالت )التكاثر(وهذا يوافق             لرتكيبات جديدة 
شـبكة                تكون يف األخري الكيميائية, التي تؤدي يف النهاية إىل متتاليات كيميائية الهنائية

 .العالقات احليوية للكائن احلي
, )وجعلنا من املاء كل يشء حيا(دق سبحانه يف قوله  وقد ص)مادة احلياة( )املاء(كام يوجد 

 عنـدما وجـدوا املـاء يؤلـف ,لقد وقف علامء الكيمياء احليوية مشدوهني أمام هـذه الظـاهرة
 …?معظم النسيج احلي, ويدخل يف كل بنية حية كرشط رضورة وفريضة

  :وهذا للخصائص املوجودة فيه اآلتي ذكرها
يـؤدي إىل صـورة                    غـري مـشبع    مـستقر ألنـه تركيب املاء الذري قلق غـري/ ١

 من خالل حاجته إىل إلكرتونات أخر من أي مادة يالمسها, هذا هو رس قدرة املاء )التغري(
 صــورة التــوازن(مــن أجـل الوصــول إىل                     عـىل إذابــة املــواد وحتليلهـا إىل أيوناهتــا

 ).االستقرارو

                                                            
 خـالص :انظـر فيها, اإلعجازية واألرسار اإلنسان جلسم البيولوجية الطبيعة حقيقة عىل االطالع من ملزيد −1

 ١٩٧١ بـريوت,−الرسـالة مؤسـسة مـع بالتعـاون العربية الكتب دار جزءين, لإليامن, حمراب الطب :جلبي
 والفلـسفة, الطـب حـوار كتابه وأيضا ,١٩٩١ سنة مليلة عني اهلد, دار عن باجلزائر طبعه وأعيد ,١٩٧٥و
 .١٩٩٩ ,١ط دمشق,−للنرش املنرب دار
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قدرتـه عـىل : لكهربائي ناقص, لذا يروي من العطش, وله فعل آخر وهواملاء توازنه ا/ ٢
حتويل مادة الربوتني إىل كتل غروية جيالتينية يف حالـة متاسـك كهربـائي ال هـو بـالتجبن وال 

 .بالتخثر
 هبذا يكون املاء مادة خام حية شديدة احلساسية لتقلبـات البيئـة, وهـذه صـفة أساسـية يف 

 .)التكاثر(              من أجل صورة احلياة
  :النتيجة

١ / بالوحـدة الرتكيبيـة, باعتبـار )الظاهرة البيولوجية(تتميز الكائنات احلية عىل مستو 
 .)التكاثر(و) التغري(الكربون واملاء الحتوائهام عىل خاصية 

 وحدة املنشأ الرتكيبي املتمثل يف املاء والكربون يؤكد عىل وجود تنظيم وختطيط داخـيل/ ٢
 ..)الربجمة(دي إىل التوازن العام كنوع من يؤ

 خاصـة )الـذرة( ال يتم إال وفـق معـادالت رياضـية عـىل مـستو )التكاثر(و) التغري(إذ 
 هـذا ينـتج وحـدة  )اخلليـة(بعينها, وعىل أو وفق معامالت وتفاعالت كيـميائية عىل مستو

, وهـذه األخـرية تـؤدي )يةالوحدة العضو(املؤدية إىل صورة   Métabolismeالتوجيه البنائي
 . يف إطار البناء احليوي العام)الوحدة الوظيـفية(بدورها إىل 

اشرتاك املادة احلية مع املادة اجلامدة يف عنـارص الرتكيـب العـام, إذ نجـد عنـد حتليلنـا / ٣
 ?للمواد املكونة للامدة اجلامدة نجدها ذاهتا املكونة للامدة احلية فسبحان خمرج احلي من امليت

, إذ نجـد مـثال اآلليـات )١()ينالبعد الكو(اشرتاك املادة احلية مع املادة اجلامدة يف نوعية / ٤
, Adénine, Cytosine, Guanine, Thymineاملحركة للخلية هي القواعد اآلزوتية األربعة 

والتي تعترب الشفرات الوراثية املحـددة  A.D.Nوتتحد فيام بينها بحسب قواعد منتظمة ثالثية 
وعية األمحاض األمينية العرشين, وهذه األخرية هـي املكونـة للخريطـة الوراثيـة للـصفات لن

                                                            
 ٢٠٠٦ العـرصية,, املكتبة العظيم, اإلنسحاق إىل العظيم االنفجار من والكون, القرآن :خرض عيل أسامة −1

 البـاب من ٧٣١ إىل ٥٥١ صص من وكذلك ).الفيزياء وعلم القرآن( الثالث الباب يف ٥٤٨ إىل ١٣٣ صص
 ).الفلك وعلم القرآن( بعالرا
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, وأي تغيري ملكان املورثات ينتج عنـه تغيـري يف النظـام اهلنـديس للـامدة )صفات الكائن احلي(
الوراثية وبذلك يمكن تغيري دوره أو وظيفته ; فإذا تتبعنا هذه العمليـات املجهريـة املتناهيـة يف 

 .صغر خطوة خطوة قد تبلغ بنا ماليني السننيال
 يف األفـراد والوظـائف, والعـوامل )التنـوع( املؤديـان إىل )التكـاثر(و) التغري(إذن هذا / ٥

 املتناهية يف الصغر كلها تتم وفق قوانني ومعـادالت رياضـية − البيولوجية اجلزيئية −املجهرية 
ون أو النظـام والـسنن يف الوظـائف والعالقـات وكيميائية ثابتة, وهذا يؤدي إىل نوع من القان

: , مثـل)مربجمـة( حمـددة سـلفا )غــائية( إىل          املؤديـة )احلتميـة(الوظيفية, قد يطلق عليه 
, حيث أن اجلسم احلي بعد حتلله عنـد انتهـاء دورتـه A.D.Nاحلفاظ عىل بقاء النوع املتمثل يف 

ل بقـاء النـوع اإلنـساين واسـتمراره; فـالفرد تبقى من أجـ A.D.Nاحلياتية, يتفسخ لكن مادة 
 يبقى متواصال حيمل رسل نوعـه إىل األبـد مـن )النوع(ينحل وينتهي إىل ذرات كربون, لكن 

أجل غائية حددت منذ األزل, وهي بناء احلـضارة أو االسـتعامر يف األرض بحـسب منطـوق 
 ..القرآن الكريم

  :ما نستخلصه من هذا املدخل املنهجي
 املتمثـل يف القـوانني واملعـادالت الرياضـية )الثبات( يف ظل )التكاثر( و)التغري(أن ظاهرة 

والكيميائية املحددة للعالقات الوظيفية بني الـذرات واخلاليـا, والكائنـات احليـة وبـني بنـي 
 إذ هنـاك خاصـيتان , اإلنـسان− هي نفسها الظاهرة املوجـودة عـىل مـستو الفـرد ,اإلنسان

 هلذا النوع البـرشي, تغـري عـىل املـستو )تكاثر(و) نمو(و) تغري( :يللشخصية اإلنسانية وه
 .البيولوجي وكذلك عىل مستو األفكار

اإلنسان, إذ هناك أمور جوهرية مثل نوع املزاج النفـيس  )شخصية( يف )الثبات(كام يوجد 
 .والرتكيبة العقلية, بل حتى عىل مستو العمليات العضوية الدائمة

 أو عـىل ,ة سواء عىل املستو البيولـوجي احليـوي البحـت كـام رأينـافالشخصية اإلنساني
, وتعـيش التغـري )التكـاثر(و) التغـري( يف ظـل )الثبـات( تعـيش ,املستو النفيس والفكـري

 قبـل أن يـصـري إىل )فـرد(والتكاثر يف ظل الثبات, لذا نجد ثالثة مراحـل يمر هبـا اإلنـسان ك
 : وهي)شخص(



١٤٠  

إذ ال يستطيع أن يفرق بني ذاته وبـني  ،سماني أو الـشيئي مرحلة عدم التمايز اجل / ١
 .كينونة مستقلةاألشياء األخر املحيطة به, إذ ال يشعر بأنه 

تكـون بمقـدار جتربته يف عــامل : مـرحلة التمايز اجلسمي أو الشيئي والشخـصي   / ٢
 اخوته فيام بعد; , فيبدأ يتعرف عىل وجوه الناس وأوهلا وجه أمه ثم وجه أبيه ووجوه)األشياء(

 .فيتمكن من الشعور بوحدته اجلسمية واستقالل كينونته
ــم  ومــن خــالل :مرحلــة التمــايز العقلــي / ٣ ــه وحميطــه األرسي ث ــه وأبي ــه بأم عالقت

دواليك حتـى يـتم لـه حتقيـق  واالجتامعي, يبدأ بتكوين عامل أفكاره اخلاص به, ويبدأ باملقارنة
يدة بني اجلانب النفيس واجلانب البدين عند اإلنسان; فقد  لذا توجد عالقات وط.التاميز العقيل

تؤثر حاالت نفسية حادة عىل صحة اإلنسان البدنية, كام قد تؤدي احلالة الصحية املتدهورة إىل 
 . البدين−اعتالل النفس, وهذا يعرفه أطباء علم النفس 

 .)١(ارخييةوهنا نكون قد أتينا إىل مبحث العامل اإلنساين يف إطار الصريورة الت
  :دراسة العامل اإلنساني يف إطار الصريورة التارخيية

 هـو أن حيـاة ,النتيجة التي نخرج هبا من املـدخل املنهجـي الـذي صـدرنا بـه للموضـوع
عىل حالة واحدة, ويف حقيقة األمر احلـاالت ) عدم الثبات( و)التغري(اإلنسان حمكومة بظاهرة 

يـسري احلركـة ) قـانون(لنظر إليها من زاوية مقابلة هـي املختلفة التي تعرتي حياة البرش عند ا
 .اإلنسانية, ألهنا صفة مالزمة لكل أفراد النوع اإلنساين

 :لكن هناك اعرتاضات قامت يف وجه علامء التاريخ وعلامء االجتامع عىل حد سواء, وهـي
 , واحـدة يف حني يسود حياة اإلنسان عدم الثبات عـىل حالـة?كيف يمكن اعتبار التاريخ علام

 .والتناقضات الكثرية ال يمكن إخضاعها للتجريب املخربي
 : وهذا من عدة وجوه,هذا االعرتاض يف هذه األيام ال قيمة له

                                                            
−املعـارص الفكـر دار والتـاريخ, والفكـر القـوة جدليـة :جلبي خالص :انظر والتوسع االطالع من ملزيد −1

 .م١٩٩٩ ,١ط دمشق,−الفكر دار / بريوت



١٤١  

, وهـو يـشرتك يف هـذه )احلالـة(و) العالقـة(و) الكـم( :يبحـث يفالتفكري العلمي   / ١
) العالقـات( وهبـا املجتمع التي يمـر )حالة(املواضيع مع الباحث االجتامعي الذي يبحث يف 

كـم (, كـام يبحـث يف )شـبكتهم االجتامعيـة( التي تـربط أفـراد املجتمـع وحتـدد )نوعيتها(و
, ألنـه عنـدما )عامل األفكـار(و) عامل األشخاص( املحيطة باالنسان ومد تأثريها يف )األشياء

 :تكون حركة اإلنسان متمثلة يف صورة
 

 )اليشء(الفكرة تدور حول 
 )احلالة(النتيجة ختتلف بحسب     )الشخص(ول أو الفكرة تدور ح

 )الفكرة(أو الفكرة تدور حول 
 

 التـي تـسود عـامل )التكـاثر(و) التغـري(كام أن الباحث يف املادة احليـة هيـتم بحالـة / ٢
 هو صفة الكائن احلي, الـذي يـسعى مـن أجـل الوصـول إىل )التغري(البيولوجيا, وبام أن 

 التـي )التغـري(مل االجتامع والتاريخ هيتم كذلك بظاهرة االستقرار; فإن عا وصورة التوازن
تطبع حركة اإلنسان التي حتدد عرب نقاط انعطاف حاسمة ملصري احلركة التارخييـة, إذ مـن 

 االنحـسار( و)االنتـشار(و) اهلبـوط(و) الصعود(خالل نقاط االنعطاف نعرف مستو( 
 .لنشاط جمتمع ما

, أما )االستقرار(و) النضج( و)االكتامل( صورة ألن كل حركة إنسانية تسعى للوصول إىل
 − أي الظـاهرة − فهـي )البيولوجيـا( التي تصادف الباحث العلمي يف جمـال )التكاثر(ظاهرة 

, وهذا األخري بدوره يتحد مـع أجـزاء )الكل املركب( حتى تصل إىل )اجلزء البسيط(تبدأ من 
 )التكـاثر(جديـدة, وهـذا يوافـق  لرتكيبات )صـورة جديدة(جديدة أو مع كل آخر, ليكون 

التفـاعالت الكيميائيـة, املكونـة يف األخـري لـشبكة العالقـات و) العالقات( الناتج عن تعدد
 .احليوية للكائن احلي

 : التي تبدأ من)ظاهرة التكاثر اإلنساين(والعامل االجتامعي هو أيضا عندما يعنى بدراسة 



١٤٢  

 

 املرأة      
 األرسة            الفرد/ أ

     )الزوج( الرجل      
 

 جمموع األرس) = ن( األرسة ........) + ج(األرسة ) + ب(األرسة )+ أ(األرسة / ب
 جتامعيةيكون جمموع العالقات اال    جمموع األرس/ ج
 .)١(الة نشأة املجتمع            حالتكاثر والتنوع يف احلاجات والوظائف املؤدية إىل/ د 

يف جمال االجتامع والتـاريخ, االسـتعانة بمعطيـات من هنا أصبح يف مقدور الباحث املهتم 
علوم أخر مثل علم النفس وعلم االحصاء واالقتصاد والسياسة, بل حتـى بعلـم وظـائف 
األعضاء, وأن جيعل من موضوع االجتامع والتاريخ علـام قـائام بذاتـه, يـستخرج مـن خاللـه 

 ..قواعد االجتامع البرشي الضابطة حلركة العمران, وحتديد أصوله

                                                            
 .١٥٦−١٣٣ صص ,٢٠٠٦ ,٢ط دمشق,− الفكر دار دمشق, جمالس :نبي بن مالك −1



١٤٣  

 
  املبحث الثالث

  دراسـة ظاهرة احلركة
  اإلنسانية وصريورة التاريخ

 . تسهل لنا البحث الذي نحن بصدده)مسلامت(نضع يف بداية املوضوع مقدمات 
 وقت+ تراب + إنسان  = احلضارة/ ١

 

 )املدين(اجلانب املادي         
 املعامل الديني ×          تتكون من احلضارة/ ٢

   )الثقايف(اجلانب املعنوي         
 

 معامل الزمن× حركة اإلنسان = التاريخ / ٣
 عامل األشياء+ عامل األشخاص + تفاعل عامل األفكار = اإلجتامع / ٤
 جمموع املنتوج الثقايف املتمثل يف السلوك= شبكة العالقات / ٥
 )اليد( + )القلب( + )العقل(جمموع التفاعل بني = حركة اإلنسان / ٦

  :التحلـيل
الجتامع املميزة لإلنسان هي الوسيلة التي من خالهلـا يـتم تكـوين النـواة األوىل إن غريزة ا

 إىل الغري من أجل إكامل جوانب النقص )احلاجـة ( وأساس االجتامع اإلنساين هو ,ملجتمع ما
, وعليه يمكن اعتبار ظاهرة أو قل عملية االجتامع هي بداية حركة )الـضرورة (احلياتية بمعنى 

ن أجل الوصول إىل غاية معينة حتددها طبيعة العالقات االجتامعية املتكونـة من نقطة الصفر م
من نسيج ثقايف يعترب هو املحيط الذي يصوغ كيان الفرد من خالل تعامله مـع عـامل أشخاصـه 

كـام يعتـرب هـذا املـوروث الثقـايف هـو جممـوع القواعـد وعامل أفكاره وعامل أشيائه اخلاص به, 
 من هنا يمكننا فهم احلركة اإلنسانية التي يشرتك فيها .)الذوق(املية  واجل)الضابط(األخالقية 



١٤٤  

, والتي هي أساس شبكة العالقات ابتداء من نزعة اإلنسان إىل االجـتامع اليد والعقل والقلب
 .)املجتمع(وتكوين روابط أرسية إىل حالة االندماج يف الغري 

 ي جمتمع; فإهنا تقوم بموجبوبام أن شبكة العالقات االجتامعية هي أساس تكوين أ
تدفع إىل ) الرضورة( ألن النقص يدفع إىل البحث عن الكامل, كام أن ,)الفكرة(و) احلاجة(
 . حتكم خطة اإلنسان)فكرة(, ومن أجل ملء الفراغ ال بد من )احلاجة(تلبية 

ر  ويكثـ,وملا يبدأ االجتامع بموجب احلاجة تتبادل املنـافع بـني األفـراد, وحيـصل التكامـل
االنتاج وتتنوع األفكـار بتنـوع العـادات واألمزجـة واخـتالف مـستويات اإلدراك, وهـذا يف 
األخري يؤدي إىل نوع من النسيج الثقايف ويكون خاصا هبذا املجتمع وصياغة أفراده تتم يف هذا 
اإلطار; فتصبح هلذا املجتمع أعراف وتقاليد حتكمه قوانني أو نطلق عليها النظـام كـام يمكـن 

 .غاية املؤدية إىل احلتميةق إصطالح اطال
إذن هذا املجتمع الذي يتحرك سعيا نحو غـاية رسمها لنفسه بعدما مر بمرحلة امليالد هـو 

 ..جمتمع تارخيي يريد إنتاج حضــارة
لكن كام مر معنا نر أن احلاجات واألهداف تتمثل يف صورة سلوك إنساين واعي حتكمـه 

أن اإلنـسان يف , أي )١()ثقافـة(خري ما نطلق عليه إصـطالحا قيم وأعراف وتقاليد تكون يف األ
 فالثقافـة هـي  هو املجرد هو املعنى وليس املادة أو الكتلة البيولوجية;,املحصلة هو مجلة مبادئ

 :اخلاصية واملميز اإلجتامعي الذي يطبع سلوك األفراد, وحمصلة هذا كله نطلق عليه ما نـسميه
 . سلوكإفراز اإلرث الثقايف يف صورة

 حتى نستكمل جوانب هذه الدراسة البد من اإلشارة إىل أن اجلانب الثقايف فيهو
 ,بـسبب مـصدريته اخللـود و ما يتخذ صورة القدسية:; فاألول هو)املتغري( وفيه )الثابت(

  حيـث يمكـن إنـدثاره عنـد مواجهتـه)الطقـس اإلجتامعـي(الذي يتخذ صـورة : والثاين هو
 ..!)موضوع(غري  و)طبوعملا(بالشكل األول الذي هو 

                                                            
 معنـى مبحـث يف( ٧٨−٧٦ ص ص ,٢٠٠٠ ,٥ ط دمـشق, −كـرالف دار الثقافـة, مشكلة :نبي بن مالك −1

 ).الرتبية يف الثقافة معنى ومبحث التاريخ يف الثقافة



١٤٥  

 ..? يف عملية البناء اإلجتامعي)الدين( أو )األيديولوجيا(وعليه فام مد تأثري الفكرة 
 واإلسالم حني هيتم يف , أما املجتمع يمثل الدائرة اإلجتامعية,يمثل الدائرة الشخصيةالفرد 

و يقـوم بعمليـة حتـصني اخلطوة األوىل من عملية تكوين البنية اإلجتامعية للمجتمع بالفرد; فه
 التـي قـد تـرد مـن التلويـث لتزويدها بمناعة ذاتية ضد عمليـة −الشخصية   الدائرة−) األنا(

ومن ثم تنعكس سلوكات الفرد املمثلـة يف دائرتـه الشخـصية عـىل املحيط اإلجتامعي, طرف 
 .اهليئة االجتامعية; فتؤثر فيها بإنعكاس إشعاعها عىل الدائرة االجتامعية

الـذي يعمـل عمـل ) الـضمري الـديني(الذي حيدد العالقة من حيث طبيعتهـا هـو أي أن 
املراقب ليقوم بعملية الكف واحلرمان يف الوقت املناسب لكبت السلوكات احلـادة, ويكيفهـا 

 .)الفكرة الدينية(لتسلك طريقها وفق مقتىض مطلب 
 :ويمكن متثيل هذا كله يف الشكل اآليت

 
 جتامعيةالدائرة اال          القيم واألفكار القرآنية

     )الدينية(  
 الدائرة الشخصية              

 
 

 الضامنات والضوابط
 إشعاع  إشعاع لدائرة الشخصية  عىل          
 عىل                     

 
 جتامعيةالدائرة اال                      

 



١٤٦  

إذن القيم واألفكار القرآنية التي متثـل الـضامنات والـضوابط الـرشعية مـن أجـل حتقيـق 
منهج رشعي ألن مـصدره إلـــهي لتحقيـق " :عة اإلسالمية هي يف حقيقة األمرمقاصد الرشي

 : وهذا يلخص يف الصورة التالية,"املقاصد الرشعية
 مقصد رشعي               منهج رشعي                  الضابط الرشعي

 املقصد الرشعي       )الرشعي املنهج= (  )الرشعي الضابط( أو
 

نة شبكة العالقـات اإلجتامعيـة أو رخاوهتـا; فـإذا كـان املجتمـع هبذا يمكن فهم مد متا
يتحرك يف مجيع أشكال إصداراته وأفعاله وفـق مقاصـد الفكـرة الدينيـة, أي أن تكـون هنـاك 
خاصية التوافق بني درجة التوتر األخالقـي وإشـعاع الفكـرة الدينيـة; فـإن املجتمـع سيتـسم 

 بمعنـى آخـر حـصول صـورة مـا يـسمى يف ,هبصورة اإلندماج واإلنسجام الكيل بـني أفـراد
 ."املجتمع" أو "اإلجتامع"بـاإلصطالح 

 الوحدة واإلنـسجام يف الفعـل اإلجتامعـي;أما إذا كان املجتمع يف كل حركة يفقد خاصية 
ففي هناية املطاف سنحصل عـىل أفـراد متفـرقني يف صـورة حركـات إنفـصالية, بمعنـى أدق 

 ."املجتمع"بـسنفقد ما يسمى 
حالة مرضـية بـسبب تآكـل آليـات الفعـل اإلجتامعـي املتمثلـة يف , يعاين من إذنمع املجت

اجلانب السيايس واالجتامعي واالقتصادي, يف هذه الصورة املأساوية تـصاب منـاطق التـوارد 
تتـضاءل األشـواق وترتهـل الذايت املكونة للمحتو الداخيل لإلنسان بالورم اخلبيث, حينئذ 

عية, وتتقلص فرص احلياة ويدق ناقوس اخلطر مؤذنا هبالك املجتمـع, شبكة العالقات اإلجتام
 ..!الذي ال يبق منه غري ذكر مدفونة يف كتب التاريخ

وعليه; فـالفرد يكتـسب جمموعـة إنعكاسـاته, كـام يكتـسب املجتمـع شـبكة عالقاتـه, "
لـق اإلنعكـاس  إذ أن املجتمـع خي.والعالقة وثيقة بني جانبي املسألة; فهي عالقة كونية تارخيية

 )١("الفردي, واالنعكاس الفردي يقود تطوره

                                                            
 .٦١ صفحة سابق مصدر جمتمع, ميالد :نبي بن مالك −1



١٤٧  

 واملكونة لـشبكة العالقـات )غريزة اإلجتامع(فاملراحل السابقة واملتمثلة يف حركة اإلنسان 
 يف األخـري إىل − أي هـذه املراحـل −, تـسعى )املجتمـع(وتكـون ) نقطـة املـيالد(اإلجتامعية 

 :تكوين
  .إلنسـانية اليت هي غـاية احلركة ا)حضـارة(

 واملكررة يف كم موضع من القـرآن )أمـة(ونجد أصدق متثيل وتلخيص هلذه املراحل كلمة 
قصد  أم بمعنىهذا عند إرجاع أصل الكلمة إىل القصد والسبيل والغاية, الكريم, والتي تعني 

 :وعزم, التي تنطوي عىل أربعة معان
 .هدف / ٤تقدم, / ٣حركة, / ٢إختيار, / ١

 قـال .قـال إين جاعلـك للنـاس إمامـا(: مثل ما جاء يف سورة البقرة)القدوة( كام تعني أمة
 .١٢٤: البقرة ) قال ال ينال عهدي الظاملني.ومن ذريتي

وقد تعني املجتمع األمة, كام يمكن أن تتلخص األمـة يف إنـسان فـرد مثـل إبـراهيم عليـه 
ملـستقبل, مـازال يف حيـز الصالة والسالم, أي أنه يتلخص يف جمرد احتامل حـدوث تغيـري يف ا

 .)١("اإلنسـان" القوة, حتمله فكرة يف رحم الزمن يمثلها هذا
وبام أن احلركة تتطابق مع مفهوم التغري والتطور, اختذت عنرصا جوهريا يف التعريف عنـد 

 فاإلسالم مل يعترب الدم أو العرق أو الـوالء أو األرض وغـري ذلـك ممـا ,وعليه .علامء االجتامع
 البرش يف عرف إجتامعهم البرشي الرابط األساس واألقدس بني أفراد اإلنـسانية, هتواضع علي

 فاألمة تعني احلركة مـن نقطـة إىل نقطـة أخـر, ويـشرتك ;"هـدف" نحو "املسري" بل هو
 :أفرادها يف الوجهة ويف القبلة واهلدف, وهذا عني تعريف احلركة التارخيية القائمة عىل أساس

 .حركة مستمرة/ أ
 .إنتاج دائم ألسباهبا/ ب
 )٢(.)حتديد االجتاه(غايتها / ج

                                                            
 .٣٣ ص ,٢٠٠٧ بريوت والعلوم, للثقافة األمري دار واإلمامة, األمة :رشيعتي عيل −1
 .١٧ ص جمتمع, ميالد :نبي بن مالك −2
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ألن السكون يؤدي إىل االنعدام, وعدم اإلنتاج يؤدي إىل الركـود, معنـاه أن هـذا املجتمـع 
فقد مربرات وجوده حيث يصاب العقل والقلب واليد بالشلل التام, وقـد ينـتج أيـضا عـدم 

ضطراب اللذان يؤديـان إىل التفـسخ وجود غاية أو هدف واضح املالمح; فتنتج الفوىض واال
 ..!واالنحالل فاالنعدام

 معني يمكن أن نطلق عليـه )منطق( مرشوطة ب )ب(و) أ(واحلركة املحصورة بني نقطتي 
 بيـنام ,)أ(, هذا من طرف )الضابط( أو )العقيدة( أو )الفكرانية( أو )األيديولوجيا(اصطالحا 
 مربوطـة ومـرشوطة )ب( ; فالنقطـة )املقـصد(و) اهلـدف( و)الغايـة( أو )املنتهى(من حيث 

 الشيوعية أو الديمقراطية أو اإلسالم, أو احلق واخلري واجلامل, أو : متثل يف فكرة مثل)حاجة(بـ
 هذا مـن طـرف )الوعيد( و)الوعد(اجلنة والنار, كام يمكن أن نطلق عليها اإلصطالح القرآين 

 .)ب(
ة بمقدار تأثري األفكار والغايات التي تريـد ففعالية العمل اإلنساين تكون مرتبطة ومرشوط

الوصول إليها واملبادئ التي يؤمن هبا, وهذه هي الطاقة احليوية والقوة الروحية املتمثلة يف خط 
 . املحلق فوق ما هو أدنـى,متطابق مع العمل املثمر الفعال, اهلادف إىل ما هو أعىل
 أو مسؤولية مـن أجـل )واجب( صـورة إذن احلركـة اهلادفة تدل عىل وجود إلتزام حيدد يف

 أو الكـامل املطلـق; فهـدف اإلنـسان لـيس الوجـود بـل الـصريورة, ويف )احلق(الوصول إىل 
 :املحصلة نجد

 .باجتاه الكامالت املطلقة: الصريورة/ ١
 . باجتاه القيم املتعالية)احلركة(املسري / ٢

ذا اخلط وهبـذه الـرسعة يكـون قـد هنا نصل إىل نقطة االنتهاء, إذ املجتمع الذي يسري يف ه
 :دخل التاريخ الذي اصطلحنا عليه سابقا يف الصورة اجلربية التالية

 . معامل الزمنxحركة اإلنسان = التاريخ 
 ومـن جانـب , مـدين)مـادي(يف هذه األثناء يمكن صنع احلضارة التي تتكون من جانـب 

 ..)العقيدة( أو )الدين( ثقايف, كالمها مرضوب يف املعامل العقدي )معنوي(
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 .وقت+  تراب+ اإلنسان = هنا يتكون لدينا ناتج حضارة 
واملالحظ دائام هو أننا نجد اإلنسان يف مجيع احلاالت هو حمـور احلـدث ونقطـة االرتكـاز, 

ال لألشياء, ألنه مركب معقـد حيمـل يف طياتـه مجيـع املـؤهالت  وفمن دونه ال معنى للوجود
ك مجيع أسباب ودوافع الرزوح إىل أسـفل سـافلني, وذلـك واالستعدادات للصعود كام يمتل

 .)اإلرادة(بسبب اكتسابه حلرية االختيار واحلركة 
وهبذا نكون يف األخري قد أتينا عىل مفهوم احلركـة اإلنـسانية والـصريورة التارخييـة, لكـن 

 بدايـة اجلانب األهم يف الدراسة هو كيفية تكون شبكة العالقات االجتامعية التـي عرفناهـا يف
, ومعرفة كيفية تفسخها عنـد فقـدان جمموع املنتوج الثقايف يف صورة سلوك :املوضوع عىل أهنا

 ... من الوجود)الغاية(مربرات وجودها 
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  القسم الثالث
  )اإلسقاط(
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  املبحث األول

  املتغريات السياسية يف الساحة الدولـية
عامل عهد قديم بدأت يف اإلدبار والتـويل أمـام إن املتتبع لألحداث الدولية الراهنة, سيجد م

 .معطيات عهد جديد بدأت معامله تلوح يف األفق وتبدو للعيان
إن العهد احلديث الذي مد شبكة اهلوائيات املقعرة يف العامل وفجر الذرة واسـتعمل الطاقـة 

وليـة ومـد يف مشاريعه احليوية, واستعمل تكنولوجيا احلاسوب يف ختـزين األرسار الد النووية
االتصاالت بشبكة األلياف البرصية, إن هذا كله ليـدل داللـة رصحيـة عـىل االنقـالب الـذي 

 اسـمهأحدثه التطور العلمي يف تاريخ البرشية والذي بدأ يدق أبواب عهـد جديـد ال نعـرف 
 .,,!بعد

هذا العرص الذي نتقلب يف فلك أحداثه صباح مساء, هو عرص الـصاروخ الكـوين الـذي 
جيـل " وراء املجموعة الشمـسية, بـل نـستطيع أن نلقـي عليـه إسـم نسان إىل ماسيحمل اإل

 − عىل هذا العهد, ألن وسائل اإلعالم تغـريت بـسبب تطـور تكنولوجيـا الـسمعي"الصورة
البرصي واالتصال عرب السواتل, إن هذه التكنولوجيا هي التـي رافقـت اإلنـسان املعـارص يف 

 وانتهـاء )١(ريناجي ابتداء من أول حماولة قام هبا يوري غاغقفزاته العمالقة نحو الفضاء اخلار
 ."ديسكوفريه"و "تشالنجر"بالطائرات الفضائية مثل 

أصبح عامل اليوم أشبه ما يكون بقرية, بـسبب وسـائل اإلعـالم واملواصـالت; ففـي جمـال 
ة األبعـاد  خاصة بعد اجياد تكنولوجيا الصورة ثالثي−اإلعالم وفرت التكنولوجيا عالية اجلودة 

 ربط اإلنسانية كافة من خمتلف أصقاع األرض بـام هلـا مـن وسـائل الـضغط الـسيكولوجي −
خلـرب, بـل حتـى األغـاين املكون من سـنن اإلعـالم املعروفـة أال وهـي الكلمـة والـصورة وا

                                                            
 الفـضاء إىل الطريان من يتمكن إنسان أول يعترب ,١٩٣٤ عام يف ولد سوفيايت فضاء رائد غاغارين, يوري −1

 ٢٧ يف تـويف ,١ فوسـتك الـسوفياتية الفضاء مركبة متن عىل ١٩٦١ عام يف األرض حول والدوران اخلارجي
 .طريان حادث يف ١٩٦٨ مارس
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والفكاهات صارت مادة إعالمية توظف كأداة لـصناعة املـشاعر وتكـوين األفكـار وتوجيـه 
 .ايات مرسومة ووفق خطط مدروسة سلفا برباعة فائقةالرأي العام إىل غ

أما يف جمال املواصالت; فقد تم الربط بني أقايص املعمورة بالتكنولوجيا املستعملة يف جمـال 
 يف ق يسريا قد ال يستغر)ب( إىل نقطة )أ(الطريان وكذلك البحرية, حتى غدا التنقل من نقطة 
ك تـوفر الربيـد اإللكـرتوين بفـضل تطـور بعض األحيان سو دقائق معدودة ضـف إىل ذلـ

تكنولوجيا الربجميات احلاسوبية, كام ال ننسى تقدم فيزياء األجسام الـصلبة وفيزيـاء الـسوائل 
 الـذي يعمـل يف "بنـات" والتي بدأت جتد تطريقها إىل التطبيق امليداين بفضل العامل اجلزائري

 أي فيزيـاء −زيائيـة الكالسـيكية واحلديثـة أحد خمابر اليابان, إذ استطاع أن يغري املفـاهيم الفي
 وهكذا صار أمر التنقل البرشي وتبادل األخبار واملعلومات هينا لكل من ,− نوأينشتاينيوتن 

أراد, وكذا األمر بالنسبة لتغيري املواقع السياسية من نقطة إىل أخر من العامل, وقـديام صـدق 
 ."صورة خري من ألف كلمة" :الصينيون عندما قالوا

ي جديـد خيإذن عامل اليوم خيترص الطريق وخيتزل التاريخ ويعيش حتت قانون إجتامعي وتار
 يف مجيع أوجه النشاط البرشي, وهبذا أضحت اإلنـسانية تعـيش موجـة "قانون الرسعة" هو

شعور واحد بفعل وحدة املصري املشرتك الناتج عـن وحـدة املـصالح العامـة, وهكـذا بـدأت 
ديدة متتد عىل املستو السانكروين وعىل املستو الدياكروين لصريورة حركة تارخيية كونية ج

 تفـاعالت "عمليـة الفعاليـة" يشبه يف − أي النشاط الرشي −هذا كله  و .التاريخ واحلضارة
الكيمياء التي حتدث بني املواد سواء التي كانت يف احلالة الطبيعية أو تلك التي تكـون يف حالـة 

معادلـة الفعاليـة ( قوانني عىل مستو الذرات واجلزيئـات; فكـذلك اصطناعية, التي حتكمها
حتكمها قوانني وضوابط دقيقة, وعىل أساسها نعرف درجة الروابط التي تصل بـني ) اإلنسانية

 ...أجزاء املركبات من سياسة واقتصاد وثقافة إىل غري ذلك من أوجه النشاط اإلنساين
ستو الفـردي أو اإلجتامعـي أو الـدويل هـو إذن أساس التعامل اإلنساين سـواء عـىل املـ

 ولذا جيب أن يكون هنـاك تناسـب طـردي بـني ,)املصالح املشرتكة( وبلغة السياسة )احلاجة(
) احلاجـة(الوظائف املوجودة بمعنى آخر البد من وجود تناسـب بـني  والطاقة البرشية اهلائلة

 .)الوظيفة(و
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جية وتكتالت الكارتل, وهذا من خالل إن شعوب العامل تعيش عرص التكتالت األيديولو
التطورات العظمى التي حدثت يف تارخينا املعارص منذ احلـرب العامليـة الثانيـة والتـي أعقبهـا 

 لندن ليتسع أكثر وليشمل اإلنسانية بأمجعهـا فنـتج −تغيري العواصم السياسية من حمور باريس
ن القو واالسـرتاتيجيات  وهكذا تغريت موازي," واشنطن−موسكو " :لنا حمور جديد هو

 .)١(احلربية يف العامل وفق اخلارطة اجليو سياسية اجلديدة التي تم رسم حدودها يف اجتامع يالطـة
 الذي نـتج )٢("مرشوع مارشال"وهذا كله حتت إحلاح وتأثري فكرة احلاجة, خاصة بعد وضع 

صـورة األرض  بعبـارة أخـر أوضـح تغيـري )٣()الكومكون(عنه هو بدوره كرد فعل منظمة 
ولكن ليس وفق صورة األرض تلك التي رسمها لنا ابن حوقل أو اإلدريـيس وال حتـى تلـك 

 .التي سبقتهام نعني هبا جغرافية بطليموس
  ..احلاجة ولدت فكرة التخصص.. 

احلاجة دفعت إىل ميالد فكرة التخصص التي دخلـت حيـز التـاريخ منـذ سـبعة آالف 
ذه األخرية نموا متصاعدا مما أد إىل تغري األوضـاع سنة بسبب ظهور فن الزارعة ونمو ه

 ومن النتائج املرتتبة عىل الزراعة إحـداث مـا يـسمى يف علـم .اإلجتامعية واملدنية لإلنسان
, ومـن ثـم غـري هـذ )التخصص املهني(والذي أد بدوره إىل , )تقسيم العمل(اإلجتامع 

 يف التفكري والتخطـيط العمـيل )جديدهنج (; فنتج بذلك )عامل األفكار(املفهوم اجلديد يف 
 )األشـخاص( بمعنى مقالة جديدة يف املنهج, ومن ثـم التـأثري يف عـامل )املنهج التجريبي(

, وهـذه الـصورة نراهـا بجـالء يف )شبكة العالقـات اإلجتامعيـة(الذي غري هو اآلخر يف 
يف عـامل األشـياء يف  الذي أد إىل التـأثري )املذهب النفعي( إذ نتج ,أطوار احلضارة الغربية

اولة التحكم يف سننها بفـضل الفلـسفة الوضـعية وفيزيـاء حمالسيطرة عىل الطبيعة و :ةئهي
                                                            

 سـتالني, بحـضور األسـود البحـر عـىل يالطـا مدينـة يف ١٩٤٥ فيربايـر ١١ إىل ٤ مـن عقـد يالطا مؤمتر −1
 .النازيني قادهتا وحماكمة أملانيا تقسيم كيفية املؤمترون ناقش ترششل, روزفلت,

 وزيـر وضـعه الثانيـة, العامليـة احلـرب انتهاء بعد أوربا تعمري إلعادة اقتصادي مرشوع :مارشال مرشوع  −2
 .١٩٤٧ عام نفسهب وأعلنه مارشال جورج األمريكية اخلارجية

 الـسوفيايت, االحتـاد :التاليـة االشـرتاكية الدول تظم ,١٩٤٩ عام يف تأسست اقتصادية منظمة :كوميكون −3
 .ومنغوليا فيتنام كوبا, بولونيا, تشيكوسلوفاكيا, رومانيا, بلغاريا, املجر, الديمقراطية, أملانيا
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امليكانيكا, واستغالل اخلريات والثـروات إىل أقـىص حـد ممكـن وصـبغ احليـاة بالـصبغة 
 ...!; فتغريت مالمح العاملةاألوروبي

حركـة الـزمن (فقـي يمثـل  األ)حمـور س(نستطيع وضع منحنى بيانيـا, سـلم الـسينات 
نقـاط ( بيـنام )تنـامي القـيم اإلنـسانية( العمودي يمثل )حمور ع(بينام سلم العينات  )التارخيي
 .)صريورة املفاهيم سلبا واجيابا( متثل )االنعطاف

وجدنا أن فكرة التخصص عىل مستو الفـرد يف املجتمـع, : إذا تتبعنا نتائج املنحنى البياين
النمو الفكري يف ذلك املجتمع, أي أن تلـك املجتمعـات هـي نفـسها هي مرآة تعكس صورة 
 وعليه ; فالتكتالت البرشية املوجودة يف العـامل, كـل منهـا متثـل حاجـة .أفراد من نوع خاص

معينة من احلاجات التي تقتضيها احلياة اإلنسانية اليوم, واحلاجات التي اضطرت اإلنـسان إىل 
عـامل (ا كانـت حاجـات ماديـة أي حاجـات ختـص  منذ عهد الزراعـة معظمهـ)التخصص(

وبتعبري آخر; فإن العرص الزراعي كان يمثل مرحلة مـن مراحـل الفكـر اإلنـساين .. )األشياء
 يف فلسفته الوضعية, أما اليوم أصبحت احلاجـات تفـرض )١(والتي مل يرش إليها أغست كونت

, )أيديولوجية(نقل بالضبط  وإن مل )معنوية( عىل التكتالت البرشية حلاجة )التخصص(فكرة 
 إىل )عـامل األشـياء( يف اخلط البياين يمثل تغري وجهة الفكرة من االنعطافوهذا معناه أن نقطة 

عنى آخر تغري وجه الثقافة بسبب تغري حاجة اإلنـسان, أي تغـري يف فكـر  بم)عامل األشخاص(
 .وسلوك اإلنسان

ــسانية عــن حاجاهتــا  ــستنتج مــن هــذا تعبــري اإلن ــةاملاد(ن ــة( و)ي ) دســاتري( يف )الروحي
 دولية والتي بسببها حتدد الرسوم البيانية حلياتنا السياسية وتوضع الـسيناريوهات )مؤمترات(و

املستقبلية, وهذا كله يعد نوعا ونمطا من السلوك والفعل األخالقـي الـذي يـسود جمتمعـات 
يف  )احلاجـة( هـذه  وقـد عـربت الـشعوب عـن.)شبكة العالقات اإلجتامعية(العامل ويؤثر يف 

 وهذا منذ عهد الثورة الفرنسية ومبادئهـا الثالثـة, )الديمقراطية( :عناوين سياسية متنوعة مثل
عـرص النهـضة (وهكذا واكبت هـذه الفكـرة  )احلريات الفردية(والتي بموجبها نشأت فكرة 

                                                            
 الـذي االسـم االجـتامع لعلـم أعطـى فرنـيس, وفيلسوف اجتامع عامل ,١٨٥٧−١٧٩٨ :كونت أوغست −1

 .الوضعية للفلسفة املؤسس يعترب االن به يعرف
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ىل اإلفـالس والسبب يف ذلـك راجـع إ يف تارخيها احلديث إىل غاية تارخينا املعارص, )األوروبية
 ..الروحي الذي أصاب منظومة القيم اإلنسانية يف مقتل

  ..ليس للدين بعد إجتماعي يف حياة األوروبيني.. 
وط احلـضارة الغربيـة هلذا نجد الكثري من علامء الغرب يردون عىل الغرب, وينذرون بـسق

ر العلـامين موهنا القيمي ويعزون السبب إىل الفـراغ الروحـي النـاتج عـن الفكـالوثنية يف مض
 .زاد يف رشخ حضارة الغرب املعادي للدين املسيحي, وهذا ما

ومن النتائج التطبيقية واملرتتبة عن انتهاج هذه الفلسفة العلامنيـة هـو اعتبـار الديمقراطيـة 
القاعدة الفكرية للحركة السياسية يف خط العلامنية الليربالية; فاعتربت الدين قضية ذات بعـد 

عد مستو الدائرة الفردية للشخص وال يتجـاوزه إىل الـدائرة اإلجتامعيـة, مغلق احلدود ال يت
 .ومن ثم ينتفي البعد اإلجتامعي للدين يف حياة اجلامهري األوروبية

 ,)٢(غايـت- وواتـر ,)١(غايت- فضيحة إيران :يانة املالية مثلإال أن فضائح الرشوة واخل
فاض قيمة الدوالر والتضخم املـايل , وانخ)املذهب الديمقراطي(ليعربان حقا عن إفالس 

للبورصة يف البنك الدويل لدليل آخر عىل العجز الذي أصاب التفكري الديمقراطي, كام ال 
جيب أن ننسى احلرب األمريكية األخرية عىل العراق والتـي فـضحت عقـم اإلسـرتاتيجيا 

 والـذي مل ,قـي للملـف النـووي العرا)قنينة املارد النائم(الدولية ألمريكا من خالل قصة 
يصل باملتتبعني يف هيأة األمم املتحدة وجملس األمـن الـدويل إىل أن مـا يف الوثـائق الـرسية 
ألجهزة املخابرات األمريكية والربيطانية حول النشاط النووي العراقي ال يعدو أن يكـون 

 وهذا دليـل ثالـث عـىل ,سو كذبة من كذب اجلان عىل الكاهن والعراف ليضل ويضل
                                                            

 ريغـان, الـرئيس عهد يف ١٩٨٥ سنة إيران مع املتحدة الواليات عقدهتا رسية أسلحة صفقة :غايت ايران −1
 الـصفقة أمـوال واسـتعامل جـو, − أرض هوك وصواريخ للدروع, املضاد تاو صاروخ آالف بثالثة لتزويدها
 .نيكاراغوا يف الشيوعي للنظام املناوئة الكونرتا حركات لتمويل

 حيـث نيكسون, الرئيس عهد يف املتحدة الواليات تاريخ يف سياسية فضيحة أكرب هي :ووترغيت فضيحة −2
 وجـرت األمريكي الرئيس فيها اهتم ,١٩٧٢ عام يف الديمقراطي احلزب بمقر وجتسس تنصت أجهزة نصبت
 .١٩٧٤ عام يف التهاستق بعد حماكمته
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لتوازين الذي تعرفه املجتمعات الغربية بـسبب فـساد سياسـة حكوماهتـا وخاصـة اخللل ا
املجتمع األمريكي, ولذا كانت احلـرب عـىل العـراق أو مـا صـارت تعـرف يف األدبيـات 

 سـبتمرب ١١ عىل اإلرهاب الدويل بعـد أحـداث )احلرب اإلستباقية(العسكرية بإصطالح 
 . ميالدية٢٠٠١

 يف شكل الـسوق األوروبيـة املـشرتكة, : األوىل,يف صورتنيوهكذا ظهر التكتل األورويب 
 يف شكل احللف األطليس والذي صار بعد احلرب األمريكية األخرية حمل إعادة النظر :والثانية

من طرف فرنسا وأملانيا وروسيا خاصة بعد أن خرقت الواليات املتحـدة التقاليـد واألعـراف 
من أوروبا الرشقية القديمـة  ا اصطنعت دوال جديدةالدولية بل أهنا ذهبت إىل أكثر من ذلك مل

ومن بعض الدول اآلسيوية ودول أمريكا الالتينية كبديل عن دول احللـف التقليـديني الـذين 
وهكـذا تغـريت الرهانـات  )١()القارة العجوز(وصفهم ممثل خارجية الواليات املتحدة بإسم 

م نفـسها يف صـورة اإلمرباطوريـة سـرتاتيجية الدوليـة بـسبب مطمـح أمريكـا يف تقـدي اجليو
ون وعـرب نتـاغالرومانية العسكرية وهذا وفق السيناريوهات املستقبلية التي وضعتها خمـابر الب

 .)٢()هناية التاريخ(عنها كتاب فوكو ياما الشهري 
 أنه كانت هناك نزعة جديدة مع مطلع القـرن العـرشين ,ونجد يف الطرف املقابل من العامل

والتي طبعت فلـسفتها بعـض  )اإلشرتاكية(, وهي فكرة ١٩١٧ العظمى عام  ثورة أكتوبرمنذ
مالمح هذا القرن بطابعها يف امليدان القومي والدويل كـام ال ننـسى أيـضا أن احلركـة الفكريـة 
واألدبية التي عرفتها روسيا القيرصية يف هناية القرن التاسع عرش كان هلا دور كبري فـيام بعـد إذ 

) الواقعيـة( وغريهم ظهـرت  ومكسيم غوركيوف وتولستويخ وتشيبفضل أعامل بوشكني

                                                            
 حـضارات قـدم بـسبب فيهـا, الـسن كبار عدد لكثرة أوربا, قارة عىل يطلق مصطلح هو :العجوز القارة −1

 .وأفريقيا وأوربا آسيا باألصل القديم العامل من جزء وألهنا والبيزنطية, والرومانية كاإلغريقية القارة
 الـسيايس تـأليف مـن اجتامعـي فلسفي كتاب األخري, انواإلنس التاريخ هناية :التاريخ هناية − ياما فوكو −2

 التـدريس إىل باإلضـافة حاليا يعمل ,١٩٥٢ عام يف املؤلف ولد ياما, فوكو فرانسيس األمريكي والفيلسوف
 .اخلارجية السياسة معهد ويف األمريكية اخلارجية بوزارة السياسات ختطيط هيئة يف باجلامعة
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 التي ساهم يف إذكاء أتوهنـا )٢( أيام احلرب األهلية اإلسبانية)١()الفلسفة العبثية( و,تيار الوعيو
 فـيام بعـد احلـرب العامليـة )٣()الوجوديـة(أدباء وفنانون أمثال أرنست هيمنغواي وبيكاسو, و

لفيلسوف الفرنيس جون بـول سـارتر, واملالحظـة التـي نـسجلها أن الثانية يف أوروبا عىل يد ا
تعترب نقيـضا ألطروحـة الديمقراطيـة التـي املذهب الديالكتيكي هليغل فكرة اإلشرتاكية وفق 

زرعت بذورها األوىل مع أفكار إنجلز الصناعية وظهور الربجوازية اجلديدة كبديل عن نظـام 
ن يف أوروبا إىل غايـة الثـورة الفرنـسية التـي سـحبت اإلقطاع القديم التي ساد ردحا من الزم

البساط من حتت قدمي النظام القديم وأتـاح الفرصـة لتنـامي الرأسـاملية األوروبيـة اجلديـدة 
 التي غريت الكثري مـن املفـاهيم حـول )٤()الثورة الصناعية(بفضل ظهور عهد جديد هو عهد 

ة التــي وضــع أســسها كــارل مــاركس النظريــة اإلشــرتاكي, قلنــا إذن أن الطبيعــة واإلنــسان
ة األكثر تطـورا, وإنـام يف يوفريدريك أنجلز مل جتد القبول والتطبيق يف البلدان الصناعية األورب
, نظرا لظروف القهـر التـي احللقة األضعف من النظام الرأساميل العاملي وهي روسيا القيرصية

سـية, واسـتبداد الـسلطة كانت تعانيـه الـشعوب والقوميـات املنـضوية حتـت الـسيطرة الرو
واالقطاع والكنيسة, باإلضـافة إىل اإلرث الفكـري والنـضايل والعمـل الـدؤوب للحركـات 

 .الثورية وتضحياهتا اجلسام, وإىل نجاح فالدمري لينني يف تطوير النظرية املاركسية
                                                            

 وأن − املعـارصة احليـاة يف معنـى لـسلوكه يعـد مل ضائع اإلنسان أن ير أديب فكري تيار :العبثية الفلسفة −1
 املنـشود املعنـى هذا ألن ذلك عبثية, هي ولذلك احلتمي, بالفشل تنتهي ما دائام الكون معنى إلدراك جمهوداته

 .موجود غري
 الشعب اإلسباين وكبار قادة كانت حربا بني اجلمهوريني املوالني للديمقراطية من:  احلرب األهلية اإلسبانية−2

, سقط خالهلا آالف املـواطنني ١٩٣٩ إىل ١٩٣٦اجليش بزعامة اجلنرال فرانكو املعروف بفاشيته, استمرت من 
 .١٩٧٥قتىل وامتألت السجون, كان نتيجتها أن حكم فرانكو إسبانيا طيلة ست وثالثني سنة حتى وفاته عام 

 وأنـه اإلنـسان تفـرد عـىل ويؤكـد قيـود, بـدون التفكـري يف التامة ةاحلري إىل يميل فلسفي تيار :الوجودية −3
 والرفيقـة سـارتر بـول جـون يمثلهـا مـن أشهر موجه, إىل حيتاج وال واختيار, وإرادة وحرية تفكري صاحب
 .بوفوار دي سيمون

 لثـامنا القـرن خـالل شـهدت األوربية البلدان إن .باملكننة اليدوي العمل تعويض هي :الصناعية الثورة −4
 القـرن يف الـصناعية الثـورة قيـام يف الـسبب كانـت مهمة واكتشافات اخرتاعات إىل أدت علمية هنضة عرش

 .عرش التاسع
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ل اهتامم ماركس إذ مل ينظر إىل غـريه, وأوىل مـشكالت األرض عنايتـه لقد كان اإلنسان حم
لفائقة ومل تكن السامء تعنيه يف يشء إال بالقدر الذي جيعل من السامء أداة السـتغالل اإلنـسان ا

فاملاركـسية انـشغلت باسـتغالل اإلنـسان مـن قبـل . واستعامله, بدل تقدير مكانته واحرتامـه
من هنا جاء رفـضها . اإلنسان وبتوظيف الدين كام يوظف املال والعمل لقهر اإلنسان وسحقه

ل الدين يف تربير القهر وتسويغه, ما دفع ماركس العتبـاره هبـذا املعنـى أفيونـا يعمـي الستعام
وهـذا مـا كانـت . اإلنسان عن التفكري يف مصريه, ويف رفض قبول اسـتعامله كآلـة أو كـيشء

 .)١(الكنيسة تفعله
 بل كان الرسول صـىل كام يتوهم بعض املتأسلمني هبذه املقولة اإلسالممل يعن ماركس 

 ملكانتـه كنبـي وصـاحب رسـالة وأنـه -أي مـاركس−سلم حمل تقدير منه آله وعليه واهللا 
رسول من السامء إىل األرض, بام حتتمله هذه اإلشارة من معنى, ال خيرج عن سياق الفكـر 

وحتـت املاركيس, فهو عني هبا الدين كفكرة تقوم عـىل وضـع يف رشط غـريه ويف حكمـه 
 ما يصدر عنه هو حكم سابق ال دخل لـه فيـه, مـا سيطرته, وتتهمه بالعجز والقصور وإن

−٢٥٠)لقـد سـبق أبـو بكـر الـرازي. يعني أنه آلة متيش عىل األرض دون إرادة أو تفكـري
ماركس إىل هذا بعدة قرون, حيث كشف عن هـذا الـشطط والـتامدي يف اسـتعامل (ه٣١٥

تنـويم النـاس الدين أو تأويالت الدين ونصوصه السلفية املفرطـة يف تأويالهتـا كـأفيون ل
وختذيرهم حتى ال تتكشف حقيقة ما يذهبون إليه, مما ال عالقة له بالدين يف األصل أي مـا 

 .ال عالقة له بالقرآن والسنة
الفكـر اإلشـرتاكي تل سنة كاملة, وحيمائة وتسع وستون  )البيان الشيوعي(ومر عىل ميالد 

صادي  املجال السيايس واالقتـ أثر ووقع يفسياسية وكان له−طة اجليورمساحة واسعة من اخلا
 مـن حاجـات )حاجـة( مـن القـيم العليـا التـي تـسد )قيمة (والعسكري والعلمي, إذ أعترب

 حيـث تـم  بالنسبة للفكر اإلشرتاكي;نكسةتعد سنة  ١٩٩١, لكن سنة )الرضورية(اإلنسانية 
 .بأمر من الرئيس السوفيايت السابق بوريس يلتسني حل اإلحتاد السوفيايت

                                                            
1- К.Маркс и Ф.Энгельс Полное соврание сочения изд.прогреес Москва , 1965. 
т.15.стр.253. 
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ميخائيل  التي دعى إليها الرئيس السوفيايت  عىل الغرب)اإلنفتاح(و) التقارب(فكرة بل إن 
 لـدليالن آخـران عـىل ,)١()ربيـع بيكـني(واحلركة الطالبية يف العاصمة الـصينية غورباتشيف 
 عن مواكبـة األحـداث وتلبيـة حاجـات اإلنـسانية الـصميمة الرؤية اإلشرتاكيةتقهقر وعجز 

 .احلقيقي إلدراة عجلة احلضارةوالتي تعترب املفاعل 
جـدار (عىل مستو أوروبا الرشقية ابتـداء بتحطـيم  )املشهودة(بمعنى آخر إن التطورات 

, أي توحيد القطاع الرشقي والقطاع الغريب يف إطـار رؤيـا جغرافيـة جديـدة للقـارة )٢()برلني
 وكـذلك ,سة واحدة حتت راية كني)٣(يعاد تشكيل أوروبا جوستينيان األولاألوروبية, وبذلك 

كأيـديولوجيا وكواجهـة ) الـشيوعية(التطور احلادث يف االحتاد الـسوفيايت املمثـل يف سـقوط 
 حتى غدت املطالبة للـتخلص منهـا حاجـة ,دولية وانكشاف ضعف فعاليتها يف البنية التحتية

تمثلـة ومطلبا مجاهرييا وهذا يعني إفالس الفكرة الشيوعية وفشلها يف حل مشكلة اإلنسان وامل
 بمعنى آخر أن الـشيوعية مل تـصل إىل ,يف احلاجات احليوية للشعب عىل مستو البنية التحتية

 . جمال القيم واألخالق,درجة حتوهلا إىل فلسفة جديدة حلياة لتمأل املجال الروحي لإلنسان
 بـسبب توجيـه كـل وهذا كله نتج عـن اخللـل احلاصـل عـىل املـستو الفـوقي للدولـة,

القتصادية إىل جمال التسلح والسباق التكنولوجي يف هـذا املـضامر بـني كـل مـن اإلمكانيات ا
االحتاد السوفيايت والواليات املتحدة األمريكية, عىل حساب االحتياج الداخيل للشعب الـذي 

 إذ أضـحى اإلنـسان النفـيس) االستقرار( الغذائي و)األمن(فقد يف تركيبته االجتامعية عنرص 
 ...ب احلرب الباردة بني املعسكر الرشقي واملعسكر الغريبيعيش عىل أعصابه بسب

                                                            
 الـصني مجهوريـة يف حـدثت طالبيـة تمظـاهرا عـن عبارة هي نمن, نا تيا ساحة أحداث أو :بكني ربيع −1

 مـن ومزيـدا واإلصـالح بالديمقراطيـة تطالـب الـسنة, نفـس من جوان ٠٤و ١٩٨٩ أبريل ١٥ بني الشعبية
 من قليل غري عدد إثرها عىل سقط بقوة االحتجاجات هذه قمع تم .غورباتشوف به قام ما غرار عىل احلقوق,
 .واملتظاهرين اجليش

 بـني للفـصل ١٩٦١ عـام يف بنـاؤه بـدأ بـرلني, مدينـة شـطري بني يفصل ويلط جدار هو :برلني جدار −2
 .١٩٨٩ نوفمرب يف هدمه تم والغربية, الديمقراطية األملانيتني

 قانون باسمه املسمى القانوين الرمز باصالحه اشتهر(بيزنطي )رشقي روماين امرباطور :األول جوستينيان −3
 .م٥٦٥ وفاته حتى م٥٢٧ الفرتة خالل حكم .اطوريةاإلمرب ألرايض العسكري والتوسع جستينيان,
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لذا كان لزاما عىل الدولة التحرك عىل مستو البنيـة التحتيـة أي القاعـدة والقيـام بنهـضة 
 يف باملكانـة املرموقـة واملـؤثرةفـاظ تحإصالحية وقائية للحفاظ عىل التوازن بني البنيتني, ولال

الساحة الدولية وبـاملوقع االسـرتاتيجي الكبـري كقـوة ثانيـة يف العـامل وهكـذا سـقط احلـزب 
الشيوعي أمام مصلحة الدولة, وذلك راجع بسبب أن الدولة نـاموس كـوين وحاجـة فطريـة 

 .ورضورة ألي شكل من أشكال االجتامع البرشي
لنابعـة مـن العمـق مـن كفكرة ال تعرب عـن أزمـة حـضارة الغـرب ا )االشرتاكية(وبام أن 

اإلنسان, بمعنى آخر ليس هناك فلسفة جديدة تؤطر احلياة اإلنسانية وتعطيها بعدا غائيا يمـأل 
 ...الظامئةروح اإلنسان 

  ..احللقة املفقــودة هاجس الغرب.. 
القائم بني املعسكرين وزيادة حدة التوتر عـىل الـساحة الدوليـة, وتـصاعد بسبب الرصاع 
ة عىل مستو احلرب الباردة ظهرت فكرة ثالثة أبدت دورا ال يقل أمهية عن احلساسية السياسي

الـسلم (دور الفكرتني السابقتني, للداللـة كحاجـة مـن حاجـات اإلنـسانية أال وهـي فكـرة 
 . التي دخلت هي األخر كقوة ثالثة عىل مرسح األحداث الدولية)العاملي

جد له صـورا تطبيقيـة عـىل مـستو  ن,لكن هاجس اخلوف من إفالس هذه الفكرة الثالثة
 املجال اإلنساين; فهذه مؤمترات تعقد من أجـل إعـالن عـن احتـاد بـني دول آسـيوية وأخـر
إفريقية وأخر أمريكية, وهذه ملتقيات تتحدث عن مرشوع حرب النجوم األمريكـي, ومـا 

عـامل يمكنه أن خيلفه من أرضار لإلنسانية وهـذه ختوفـات واسـتطالعات عـىل قـدرات دول ال
الثالث بام فيها من دول العاملني العريب واإلسالمي, خاصة فيام يتعلق بمجال البحث يف العلوم 
النووية والكيميائية, وهذه أفالم تدور أحداثها عن حرب كونية ثالثة تـدير رحاهـا األسـلحة 

قني النووية والبكرتيولوجية والتكنولوجية الرقمية, وهذه مشاريع تعرض يف اجتامعات العمال
للمحافظـة عـىل  )١()قمـة ماسـرتخيت(نة العسكرية غري التقليديـة امن أجل التقليل من الرتس

                                                            
 االحتـاد تأسـيس عن وأعلنوا األوروبية الدول رؤساء ضمت التي القمة هي ):ماسرتخيت( ماسرتيخ قمة −1

 .١٩٩١ ديسمرب يف اهلولندية ماسرتخيت مدينة يف األورويب
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وما سياسة األساطيل العسكرية إال دليال آخر عىل خواء .. .التوازن العسكري والسلم العاملي
 : لقد جاء يف مقال للدكتور فهمي هويدي بعنوان.فكرة السلم العاملي من جوهرها

 ١٥ نرشته جريـدة النـرص بتـاريخ ," قراءة إسالمية يف ثقب األوزون,بيعةاإلنسان والط"
 : ما ييل١٩٨٩ماي 
أصبح الثقب املرصود يف طبقة األوزون مها عامليا, منذ تبني أنه بـاب خلطـر جديـد هيـدد "

ال تفوقها سو النتائج املتوقعة مـن حـرب نوويـة عامليـة تـأيت عـىل حـضارة . .البرشية بآثار
 .د سكان هذا الكوكباإلنسان وتبي

 يف كنـدا الـذي صـدر قبـل عـامني, يف أعقـاب )١(وهذه العبارة منقولة من بيـان تورنتـو"
 ." دولة٤٨ من العلامء يمثلون ٣٢٥مناقشات مكثفة جرت بني 

لذا نجد ازدياد خماوف البرشية وحماولة إقامة حوار فكـري بعيـد عـن عمليـات اإلسـقاط 
 بني الدول القوية والتـي يف طريـق النمـو, وهـذا بـسبب األيديولوجي القائم عىل قدم وساق

 اجلديد الذي أعطـى مقياسـا جديـدا لـتفهم البنيـات االقتـصادية "اإليكولوجي"اإلشكال 
 .واالجتامعية كنوع من السلوكات اإلنسانية

 الـسياسية, وهـذا اإلسـقاطات فكرة السلم العاملي بـسبب إفالسوهذه النتيجة تدل عىل 
لنتيجة من مركبات فلـو حمـصنا النظـر لوجـدنا أن هـذه النتيجـة مـا هـي إال بسبب ما حتويه ا

 فعامل الشيئية أمام هذه اإلشـكالية اجلديـدة ;)عامل الفكر(و) عامل الشيئية( : ملجالني مها)مركبة(
يفرض نموذجا جديدا جيب التفكري فيه حلل مشكلة اإلنـسان التـي فاقـت األبعـاد اجلغرافيـة 

 ...)مشكلة كونية(وغدت والعرقية واملذهبية 
وعىل مستو عامل الفكر نجده يؤكد تعـسف النظـرة الغربيـة التـي حتـدد عالقـة اإلنـسان 
بالطبيعة عىل أهنا رصاع اإلنسان من أجل قهر الطبيعة والسيطرة عليها بل الكـون كلـه ليغـدو 
, حتت سلطته, ويف الوقت نفسه باب أفق فكري جديد لتصحيح موقف اإلنسان مـن الطبيعـة

 .."مشكلة أخالقية وفكرية" بمعنى أصبحت املشكلة
                                                            

 لألوضاع تدارسهم بعد املشهورة لكنديةا املدينة يف اجتمعوا ,٢٠ال جمموعة قادة أصدره بيان :تورنتو بيان −1
 .٢٠١٠ سنة يف االقتصادي والركود األزمات جتاوز أجل من العامل, يف االقتصادية
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 أمـام الفكـرة )الرأسـاميل والـشيوعي(ولذا قامت األدلة الصارخة بإفالس كـال املـذهبني 
 ويف احلقيقة ما هي سو رجعة باإلنسان الغـريب إىل نفـسه )اإليكولوجيا(اجلديدة وهي فكرة 

 .ليعيد ترتيب وضع سلم تقدمه احلضاري
لعامل اليوم الذي تتمخض فيه اإلنسانية بني املد واجلزر, الواقع الذي اسـتنفذ هذا هو واقع ا

 أمـام التزايـد القيم الروحيةالطاقات الروحية لإلنسان فنجد أن املنحنى البياين يبني اجتاه سهم 
 .للقوة الغريزية تعاظمامل

 اإليكولوجيةشكالية لكن هذا الرسم البياين ملنحنى احلضارة قد بدأ يف تغيري اجتاهه أمام اإل
 ..?اجلديدة

; فهل البـرشية )تنمية اإلنتاج املادي والطبيعي( وليس )تنمية اإلنسان(أي أننا أمام مشكلة 
يف حاجة إىل رسالة ساموية وديـن سـاموي يعطـي للبعـد العقـدي الواجـب تواجـده يف حيـاة 

 ...?اإلنسان مكانته الواجبة
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  املبحث الثاني

  حة األطـرو:النظام الدويل
من خالل رسدنا يف الفصل السابق ألحداث السياسة العاملية عىل الساحة الدولية, ورؤيتنـا 
إلرتباط األحداث ببعضها ارتباطا عضويا يؤثر كل جزء منها يف بقية األجـزاء األخـر ومـن 
خالل معطيات التطور احلادث يف دول أوروبا الرشقية واالحتاد السوفيايت واملعربة عـن اهنيـار 

يف املجتمع الـشيوعي إلهنيـار األسـاس املـادي للفلـسفة الـشيوعية, وموجـة  )زعة املاديةالن(
 التي اكتسحت احلضارة الغربية بعد احلرب العامليـة الثانيـة −ستقبل  امل− )الغيب(اخلوف من 

بسبب السباق نحو التسلح وظاهرة التلوث البيئي, كل هذا جيعل من املناخ العاملي أن تتطلـع 
 إىل مذهب جديد أو إىل حل جديد يكون أساسه الفلسفي قائام عىل عقيـدة جديـدة, اإلنسانية

 املؤسسة )اإلسالمية(وهذا من شأنه أن يغري موازين القو الدولية, ويفتح املجال أمام الرؤية 
 .لتحل حمل هذه الدعوات املنهارة

كـة التـاريخ نود أن نقدم هلذه الدراسة بمخطط بياين يكون كمفتـاح تـستعمله آليـات حر
 :وهذا كاآليت ,)تغري موازين القو(اإلسالمي لظاهرة 

النقطة األوىل الدالة عىل مستو االرتفاع تعرب عن القرن الذهبي لإلسالم واملـسلمني, / ١
 )١(بدأ العامل اإلسالمي يف االنحدار بداية بموقعة صـفنيالنبوة واخلالفة الراشدة, ثم وهو عهد 

 .هرة االنقسام ونشوء الفرق اإلسالمية واألحزاب السياسيةظاالتي كانت من نتائجها 
 ثم تراوح خط املنحنى بني االرتفاع واهلبوط حسب الـسنني واحلـوادث التـي مـر هبـا /٢

, ونالحظ من خالل املنحنى نوعا من االستقرار يدوم إىل غاية زمـن احلـروب العامل االسالمي

                                                            
 أيب بـن معاوية وجيش عنه اهللا ريض طالب أيب بن عيل اخلليفة جيش بني وقعت معركة هي :صفني موقعة −1

 وانتهـت العراقيـة,−الـسورية احلـدود عـىل بـاتقري بـسنة اجلمل موقعة بعد هـ, ٣٧ سنة صفر شهر يف سفيان
 .التحكيم بعملية
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ـــصليبية ـــول لعا)١(ال ـــار املغ ـــزو التت ـــة غ ـــية وإىل غاي ـــة العباس ـــداد( صـــمة اخلالف  )بغ
  املستعـصم بـاهللا,, حيث ينحدر اخلط البياين وقد قتـل اخلليفـة العبـايس)م١٢٥٨/ـه٦٥٦(

 . مرياث األمة اإلسالمية وأذلت أشد الذل)املكتبة(وأحرقت 
 ما مىض زمن غـري يـسري ,لكن هذا التاريخ الذي نزل باملسلمني إىل مستو احلضيض/ ٣

 ولكن بسبب الدسائس واالتفاقـات ,)دولة املوحدين(التاريخ بظهور حتى ارتفع خط حركة 
الرسية أدت إىل ظاهرة االنـزالق يف خـط احلركـة التارخييـة اجلديـدة, وذلـك بـإهنزام جـيش 

عـىل  )الـسقوط احلـر( التي كانت متثل فيام بعد ظـاهرة )٢()حصن العقاب(املسلمني يف موقعة 
 .م ذات االمتداد األفقي لزاوية الرؤيةاملستو العمودي حلركة اإلنسان املسل

وبعد ذلك بقي سري تاريخ العـامل اإلسـالمي يف تذبـذب واضـح خاصـة بعـد ظهـور / ٤
 اهلجري, حيـث ١٤دويالت الطوائف يف األندلس ودول املغرب اإلسالمي إىل أن جاء القرن 

 حقيقة األمـر كانت الواقعة الكرب بسبب ظهور اإلستعامر األورويب احلديث والذي ما هو يف
 .سو الصليبية بإسم جديد وقناع جديد

 والواقعة الكرب تتمثـل يف يـوم احتـل اليهـود فلـسطني بموجـب وعـد بلفـور املـشؤوم
, ومل حيرك املسلمون ساكنا, وهذا بعد الوقعة األوىل والتي كانت يف احلـرب العامليـة )١٩١٧(

كتهـا بـني الـدول اإلسـتعامرية وقـسمت تر, )١٩١٨(الدولـة العثامنيـة األوىل حيث اهنزمت 
الكرب آنذاك وخاصة فرنسا وبريطانيا, ويف األخري خـرج العـرب مـن هـذه احلـرب بخفـي 

 .)ال يف العري وال يف النفري( :حنني, ال ناقة هلم وال مجل, أو كام يقال
 ثـم انحـدار بـسبب اإلسـتعامر ,ثم ظهور موجات التحرر يف العامل العريب واإلسالمي/ ٥

 وكـذلك )التبعيـة(و) التخلـف( الذي أفـرز مفهـوم "اإلستعامر اإلقتصادي" لفتاكاجلديد ا
                                                            

 القـرن أواخر من األوربيون هبا قام التي واحلروب احلمالت جمموعة عىل تطلق تسمية :الصليبية احلروب −1
 شعار وحتت دينية محالت وكانت ,)١٢٩١−١٠٩٦( عرش الثالث القرن من األخري الثلث حتى عرش احلادي

 .املقدس بيت عىل السيطرة األسايس اهدفه كان الصليب,
 هزيمـة فيهـا املوحـدون املسلمون فيها اهنزم م,١٢١٢ عام وقعت حاسمة معركة :العقاب حصن موقعة −2

 سـقطت والتـي غرناطة مدينة إال للمسلمني يتبق ومل األندلس, أرايض بقية اسرتجاع إثرها عىل وتم ساحقة,
 .م ١٤٩٢ عام
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 وأيضا )اإلنسالخ الثقايف(و) اإلستقطاب الفكري( والذي أفرز مفهوم "اإلستعامر الفكري"
 .)املدنية(و) العرصية( يف مقابل مصطلح )اهليمنة( وفق منطق )غياب اهلوية التارخيية(مفهوم 
 يف العامل اإلسالمي خاصة يف هنايـة )هنـوض جديد(خرية نالحظ بداية ثم يف النقطة األ/ ٦

 .)إفالس األيديولوجيات املعارصة( :الثامنينيات ولعل السبب األول واملبارش هو
  فلسفة احلدث: ثانيا

منعطفات تارخيية,  تدل عىل )القوة والتدافع(أو الصعود واهلبوط  )املد واجلزر(ظاهرة / ١
مل صفات وصور الواقع اجلديد الناتج عن تغيري سهم االجتاه يف حركة وكل نقطة انعطاف حت

 .التاريخ
سنن وآليات ختـضع ظاهرة االهنزام يف تاريخ األمة اإلسالمية املتكررة تدل عىل وجود / ٢

; فالنجاح أو الفشل ال يكون أي منهام إال بتوفر األسباب وبلغة أصول الفقه هلا حركة التاريخ
 ."ّالعلة وجودا وعدمايدور احلكم مع "

 أو قل مرحلة تارخيية معينة لكـل تغري األحوال من جيل إىل جيل يدل عىل وجود عمر/ ٣
 الذي يقوم به جيل مـا, أمـا اجليـل الدور أو الغايةمنعطف يف احلركة التارخيية, وهذا بحسب 

 .الذي يفقد دوره يفقد مربرات وجوده احلقيقية
ل معطيات املنحنى البياين حلركـة التـاريخ تـدل عـىل وعىل هذا, فكل ما الحظناه من خال

لكل حادثة تارخيية, أي أن ما أصاب األمة اإلسالمية مـن  )الكيفيات( و)األسباب(وجـــود 
 مـثال ظلماهنزامات أو انتصارات مل يكن إال حسب سننية تارخيية جتري عىل كافـة األمـم, فـال

 من فقه التاريخ واالسـتفادة مـن األخطـاء يؤدي إىل االضطراب وفساد األحوال, وعليه البد
السابقة حتى يمكن رسم مرشوع املستقبل بالنـسبة للعـامل اإلسـالمي, والـذي يعـيش عـرص 

 رصاع املصالح والبقاء لألقو بحسب منظور الغـرب اسمالرصاع األيديولوجي ولكن حتت 
 ."األنا"  بقاء,الذي يلغي اآلخر من أجل البقاء

البيانية الحظنا موجات التحرر املعارصة, املواكبة إلحتـدام الـصدام من خالل املعطيات / ٤
, وهـذا يف احلقيقـة مـا هـو إال لعبـة أمـم )املعسكر الغـريب( و)املعسكر االشرتاكي(بني القطبني 

 :جديدة, من أجل إقحام العامل اإلسالمي يف جمال األيديولوجيات احلديثة من خالل النقاط اآلتية
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سالمي للـدعم الـدويل يف سـاحة الـرصاع, بـني القـو الكـرب لـسد حاجة العامل اإل/ أ
حاجاته اإلقتصادية والعسكرية والسياسية; فجعل هـذا املوقـف مـن العـامل اإلسـالمي خطـا 

 الشيوعية يف مساحة جغرافيا األمة اإلسالمية, بسبب اعتبار حكومات الـدول العربيـة المتداد
مـن الـضغوط األمريكيـة للـتخلص احلـل الوحيـد  اإلحتـاد الـسوفيايت هـو إتباعواإلسالمية 

 .واألوروبية الغربية
 الغربيـة مـن اإلمربياليـةوقوع بعض الدول العربية واإلسالمية حتت وطـأة الـسياسة / ب

حيـث انتـرشت الكثـري مـن القواعـد ,  والـدفاع والـسياسةاالقتـصادخالل التعامل يف جمال 
 , تبـوك,يف الـدمام, مخـيس مـشيط( العربيـة العسكرية األمريكية يف منطقة اخللـيج واجلزيـرة

 .)الخ ..الرياض, املحرق
ظهور حركة عدم االنحياز كقوة ثالثة بني القطبني من أجل حتقيق االستقالل والسيادة / ج

 .والنمو االقتصادي بعيدا عن التجاذبات الدولية
 "الثالثظاهرة اإلنشطار يف العامل ": النتيجة

 :إىل شقني مها الثالثوهبذا انشطر العامل 
شق وقع حتت عملية اإلرهاب ومنطق القوة من خالل التهديد باملقاطعـة اإلقتـصادية / ١

والسياسية; فكانت النتيجة أن أضحت سوقا لرتويج اإلنتاج الغريب وما هـو يف حقيقـة األمـر 
 .واإلنتاجسو تروجيا ملفاهيم الغرب ونظرته للحياة عىل أساس املادة 

 فقد خاض جتربة النهج االشرتاكي يف التسيري وتقاسم الثـروة والعدالـة أما الشق الثاين/ ٢
االجتامعية, لكن الظروف الدولية وما اتسمت به من احلرب البـاردة واملـنظامت الدوليـة ذات 
الصلة املبارشة بالصهيونية واالمربيالية الغربية أجهضت هـذه التجربـة وحالـت بينهـا وبـني 

 .لنجاحها بكافة السبل والوسائ
الثالــث ومنــه العــامل هــذه هــي ظــاهرة اإلســتعامر عــىل املــستو األيــديولوجي يف العــامل 

, وهذا معناه أن اإلنسان املسلم ال جيب أن يبقى يف صورة عاجزة عـن احلركـة, بـل االسالمي
 )اإلستاتيكا(وهكذا ليخرج من قيد , الفكرة القرآنيةعىل العكس من ذلك البد أن يتفاعل مع 
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 وهذا يؤدي بالـرضورة إىل التواصـل الثقـايف والفكـري بـني )الديناميكا(ق مبدأ وليتفاعل وف
 . واالستالب)الطمس( األصيلة من )اهلوية(األجيال املسلمة حلفظ 

من خالل تفسري كوين  )صورة مستقبلية مسترشفة(لذا جيب وضع صورة للعامل اإلسالمي 
 العامل اإلسالمي وسط القو املتـصارعة, لألحداث التارخيية والسياسية الراهنة, ملعرفة مكانة

 :وهذا بام عندنا من املعطيات التالية
 . وعودة دول أوربا الرشقية إىل النظام الليربايل الرأساميل,تفكك املعسكر االشرتاكي/ ١
املـشروع األمريكـي    "انتهاء احلرب الباردة, وظهور االجتاه نحو القطب الواحد وهو / ٢

 ولكن هذا االجتاه مل يكتب له النجاح لوجود أكثر مـن ,يته الداخلية للحفاظ عىل بن"اجلديد
روسيا االحتادية, الـصني الـشعبية, (قوة دولية مناهضة لذلك وتسعى إىل عامل متعدد األقطاب 

 )مجهورية جنوب إفريقيا, فنزويال, إيران
ــك/ ٣ ــة عــىل ذل ــة أرض خــصبة واألدل ــة للحــضارة الغربي ــة الروحي ــالس :الناحي  إف
 . بعدا غائياوإعطائهاديولوجيات املعارصة وإثبات عجزها يف حل مشكلة اإلنسان األي

   إسرتاتيجيات املشروع:الغد
ياسـية يف س−واجليـ ة هلا ارتباط وثيق من حيث املكانـاالسالمية والعربية بام أن الساحة /١
ث العامليـة , أضحت املسألة مسألة تأثر بردود األفعال واملنعكسات الناجتـة عـن األحـداالعامل

 .سلبا وإجيابا
 اإلسالمية متابعة األحداث املتنوعة وخاصة ذات احلجـم الـسيايس, الدوليتحتم عىل / ٢

 آفـاق جديـدة وأبعـاد إىل قضايا املسلمني احليوية تأثريها عىلوهذا جيعلها تقف أمام موضوع 
 :واسعة
هداف الكـرب مـن  حتول الوجود اإلسالمي إىل واقع متحرك عميل هيدف إىل حتقيق األ/أ

خالل جعل اإلسالم يف موضع التكامل يف وجوده الثقايف وامتداده احلضاري, وهذا حيتم عـىل 
العملية اإلسالمية اخلروج من زاوية االستغراق والتقوقع يف الدوائر املغلقة, ويدفعها للبحـث 

هلـدف الكبـري عن السبل العملية الكفيلة التي خترجها من عمليات االحباط بفعل احلرية بني ا
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واإلمكان املحدود, أي للخروج من دائرة اإلحباط الفكري والعميل, بمعنـى آخـر الـتخلص 
هذا من جهة ومن جهة ثانيـة الـتخلص مـن سـجن الرؤيـة احلاملـة  ,"النفس اإلهنزامية" من

املقدسة واملمجدة للاميض بمفهوم سلبي للتـاريخ اإلسـالمي كأنـه صـورة مقربـة لعـامل املثـل 
 .اخلالص
 اإلسالمية جيب أن تكون يف مستو املرحلة الراهنة وتستوعب احلدث العاملي الدول/ ب

 وهذا من خالل استيعاب الطاقات املوجـودة وتوظيفهـا يف جماالهتـا ,حتى ال تقع يف فخ املتهم
عن طريق إنشاء املؤسسات الكفيلة باملشاركة الفعالة يف تطوير املجتمع املدين يف البالد العربية 

سالمية وذلك بإنشاء مراكز للدراسات اإلسرتاتيجية واألبحـاث املتخصـصة إىل جانـب واإل
املوارد البرشية التي جيب استغالهلا يف دعم نظمها الـسياسية مـن أجـل ترشـيدها ودعمهـا يف 

 .عملية املواجهة يف ساحة الرصاع الدويل
 للـدولئرة, حتـى يتـسنى البد من االنفتاح عىل الواقع اإلنساين املتحرك يف أكثر من دا/ ج

اإلسالمية كشف ثغرات التسيري عىل كافة األجهزة الرسمية من خالل معاجلة األمر بـام جيـب 
تضيع احلقـوق  أن يكون, واالبتعاد عن املزايدة اإلعالمية واحلزبية يف مثل هذه القضايا حتى ال
يات الـضاغطة وتنسى الواجبات اجتاه األمة, وذلك كي يتسنى كشف الغطاء وإسقاط التحـد

 .وفك دائرة اإلحباط الفكري والعميل
وهبذا قد يمكن إحداث خلخلة أو ثقوب لزحزحة هيمنة النظـام العـاملي القـائم وتقـديم 

 .البديل املمكن لبناء حضارة إنسانية فاضلة
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 املبحث الثالث

  ديولوجيياإلعالم بني الرتكيب والتوجيه األ
  :مدخل الدراسة

يف إحـد  )١(Georges Sadoulلفرنـيس الراحـل جـورج سـادول قال املؤرخ السينامئي ا
األمم لو أدركت مد أمهية صناعة الفيلم السينامئي لد ظهـور   إن:حمارضاته عن سينام العامل

 وملـا أخـذ اكتـشاف ,الفن السابع ألول مرة منذ قرن تقريبا ألعطـت األولويـة القـصو هلـا
 إن األمم : يف السياق نفسه ما معناهويضيف .لصناعيةالبرتول املكانة األوىل آنذاك عند الدول ا

لو أدركت منذ البداية الدور اهلام الذي تلعبه السينام يف التطـور والتقـدم ألصـبحت الـصناعة 
السينامئية أكثر تقدما وتطورا مما عليه اآلن يف الواليـات املتحـدة واليابـان واالحتـاد الـسوفيايت 

 .وأوروبا
 مفرداهتا أشار املؤرخ السينامئي جورج سـادول إىل الـدور اخلطـري هبذه العبارة البسيطة يف

الذي تؤديه لغة الصورة واحلركة, هذه اللغة املتكونة من اللون والـصوت والتـي يـستطيع أي 
 .إنسان أن يستوعبها مهام كان مستواه التعليمي

عون أي تقدم قبل ظهور السينام كان املؤرخون وعلامء االجتامع والدراسات اإلنسانية يرج
حضاري لد أمة من األمم, إىل االهتامم الذي توليه هذه األمة اجتاه الرتاث اإلنـساين يف مجيـع 
املجاالت باعتباره رصيدا ضخام للتجربة اإلنسانية عرب العصور; فترتجم هذا الرتاث إىل لغتها 

اج, ولكن العـامل وجتسد بعده الغائي عىل بساط الواقع الذي خيضع للتجربة والربهان واالستنت
الغريب تفطن إىل خطورة وسائل اإلعالم ; فسبق غريه إىل هذا املضامر وتوسع يف فرض سطوته 
عىل الرقعة الرتابية للعامل من خـالل شـبكاته الفـضائية اإلقليميـة والدوليـة, وهبـذه الطريقـة 

 العريب واإلسالمي, استطاع أن خيرتق احلدود السياسية لدول العامل الثالث بام فيها دول العاملني
                                                            

 كتـاب املـضامر هـذا يف ألـف مـا أهم بني ومن خاصة, بصورة الفرنسية نامللسي مؤرخ هو سادول جورج −1
 .جزءين من وهو بفرنسا ١٩٧٩ سنة نرش Croniques du cinéma Français "الفرنسية السينام حوليات"



١٧٢  

وهكذا دخلت هذه األخرية يف دائرة االستالب اإلعالمي والـذوبان يف قـيم وثقافـات أجنبيـة 
 ...موجهة من طرف منهج حمدد وغاية أيديولوجية مرسومة

يف البدء مل تويل السلطات املسؤولة اهتامما بالصناعة السينامئية ومل تقدم يد املساعدة ألولئك 
 من أجل إخراج الفن املعاناةوأجهزة التصوير ومواد السيليلوز; فعانوا أشد املخرتعني آلالت 

 يف أوروبـا أو يف الواليـات  سـواء−السابع من رحم الظلمة إىل عامل النور يف بداية هذا القـرن 
 : وهذا اإلمهال راجع إىل أمرين مها,−املتحدة 
 اكتـشاف ل وهذا قب,رأي العامعدم إدراك أمهية السينام وجهل بميكانزماهتا املوجهة لل/ ١

 )١(سنن اخلطاب السينامئي من طرف علامء اللسان وخاصة األمريكيني مثل ناعوم تشومـسكي
الذي كان خمتصا يف علوم االتصال, إذ يعترب أول من قدم مقاربة بني جمـال البحـوث اللـسانية 

 .والنظريات االتصالية
التـسابق عـىل اسـتعامر الـشعوب,  اكتـشاف البـرتول, و:االنشغال بأمور أخر مثل/ ٢

والــسباق نحــو التــسلح مــن أجــل حتقيــق قاعــدة اســرتاتيجية وهــي قاعــدة تــوازن الرعــب 
 .اإلسرتاتيجي

 :فلام أدركت الدول العظمى أمهية السينام عملت عىل ترقيتها من خالل
 .مد يد العون لرواد هذا الفن وإفساح املجال هلم/ ١
 .هتا وهياكلها القاعدية وميزانيتها اخلاصة تأسيس مدارس ومعاهد هلا إطارا/٢
حتويلها إىل صناعة وطنية تقوم احلكومة بحاميتها وترقيتها ومراقبتها من حيث االنتاج, / ٣

 .إلخ ...مثلها مثل صناعة األسلحة واملواد الغذائية واأللبسة
 جديـد وفعـال بفـضل األدوات التـي اسـتعامرومن ثم أضحت الـصناعة الـسينامئية أداة 
 لدغدغـة عواطــف ,اللــون والـصوت واحلركـة :تـستعملها يف الرتكيـب ويف اإلخـراج مثـل

املتفرجني وحتريك عواطفهم واقحامهم يف بوتقة القصة أو الفيلم أو املـرسحية لتحقيـق مبـدأ 
                                                            

 لـه املتحـدة, الواليـات يف بنسلفانيا والية يف ١٩٢٨ سنة ولد لسانيات, وعامل فيلسوف :تشومسكي نعوم −1
 .األمريكية واهليمنة العدوانية للسياسة املعادية العاملية الشخصيات أشهر من يعترب كتاب, ١٠٠ من أكثر
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التطهري من خالل تنامي احلدث الدرامي, وبذلك العمل عىل توجيه اجلمهور وايصال خمتلـف 
عوب وادخاهلم يف دائرة االستعامر الفكـري والثقـايف مـن خـالل آليـة األيديولوجيات إىل الش

السلب احلضاري بفضل عمليات الكـف واحلرمـان التـي متارسـها الـصناعة الـسينامئية عـىل 
 وهكـذا دخلنـا إىل جمـال رصاع جديـد مـن ألـوان الـرصاع ,حواس املتفرج بل وعـىل نفـسه

 .رصاع وجود ال رصاع حدودته, إنه األيديولوجي مل نكن عىل استعداد ملواجه
  :وسـائل االتصال شبكات لإلستعمار

بعد املدخل التمهيدي الذي قدمنا به هلذه الدراسة والتي تبحث يف جمال اإلعـالم وينقـسم 
 :البحث بدوره إىل ثالثة نقاط رئيسة

 .خريطة املجال الفضائي/ ١
 .األيديولوجياتقنيات اإلعالم يف خدمة / ٢
 .عالمياحلاجة إىل بديل إ/ ٣

 خريطة املجال الفضائي :ولنبدأ بالنقطة األوىل
 ". وقدرته عىل استثامرها استثامرا بناءاإلنسانتكنولوجيا التوابع االتصالية تسبق فهم "
 إنام اإلنسان يف استخداماته هلا هو الذي جيعلها هـذا أو ,ليست التكنولوجيا خريا أم رشا"

 "ذاك 
  )من مقررات مؤمتر لتوابع االتصال(

ليس الفضاء اخلارجي للكرة األرضية حكرا عىل دول بعينها من دون أخر, هذا ما جـاء 
 الذي نص عىل حريـة الفـضاء اخلـارجي وعـىل ١٩٦٢ عام ١٧٢١يف قرار األمم املتحدة رقم 

 ...!إباحته لدول العامل مجيعا من دون متييز ; فكيف بدأت القصة إذن
 :زيونية موحدةبدأت القصة من خالل ظهور فكرة شبكة تلف

  :)األوروفزيون(شبكة تلفزيون أوروبا الغربية / ١
 وتأسست شبكة ,١٩٤٨نشأت هذه الشبكة بناء عىل اقرتاح من رئيس راديو سويرسا عام 

 وتكمـن وظيفتهـا ,تلفزيون أوروبا الغربية لرتبط عددا من املحطات التلفزيونية بتلك املنطقـة
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ن دول أوروبا الغربية, وتضمنت خطة أربع مقرتحات األساسية يف التنسيق بني حمطات تلفزيو
 :أساسية
 .تبادل األفالم من خمتلف األنواع/ ١
 .تقديم بث حي عن األحداث األساسية يف خمتلف الدول/ ٢
 .تبادل األخبار/ ٣
 .حل حقوق املؤلف يف مجيع أنحاء العامل/ ٤

دأ العمـل كـان يقـيض  م, ومبـ١٩٥٤سـنة إال  مل دخل األروفزيون امليدان العمـيل لكوبذ
بتقديم املحطات األعضاء أفضل براجمها إىل مقر الشبكة, لتعرضها عىل األعضاء لتختار منهـا 

 حتـسني مـستو الـربامج التـي تعرضـها الـدول :كل حمطة ما تريده, واهلدف مـن هـذا هـو
 ويكمن نجاح هذه الشبكة يف كوهنـا ال تلـزم املحطـات األعـضاء فيهـا بقبـول أي ,األعضاء

نامج, ألن االختيار قائم عىل أساس احلريـة يف اقتنـاء الـربامج, ونتيجـة هلـذا أصـبح احتـاد بر
إذاعات الدول األوروبية الغربية يرأس ختطيط أكرب عملية توزيـع وتنـسيق للـربامج يف جمـال 

 .االتصال
والرابط الذي يصل بـني الـدول األعـضاء هـو شـبكة امليكرويـف والكـابالت األرضـية 

 ١٩٥٨انت أول جتربة لتبادل األخبار اليومية يف شبكة األوروفيزيون يف أكتـوبر والبحرية, وك
أي بعد مرور عرش سنوات من إنشاء الشبكة, واشـرتكت فيهـا مخـس خـدمات إذاعيـة هـي 
الربيطانية واهلولندية والبلجيكية واإليطالية والفرنسية, وبدأ التبادل الرسمي واملنظم لألخبـار 

تعترب بروكسل مسؤولة عن التخطيط الفني وتوجيه بث األروفيزيون,  و. م١٩٦١ مايو ٢٥يف 
 .أما النشاطات اإلدارية تتم باملقر بجنيف

 عضوا من مجيع أنحاء العـامل, ٢٩ م ١٩٦٤وقد بلغ عدد األعضاء يف الشبكة يف أوائل عام 
ة وهيـأأي يب يس,  ويس يب يس, وأن ببـي يس, من بينهـا شـبكات التلفزيـون األمريكيـة مثـل

 منطمـة إذاعيـة يف ٥٦ وتضم شبكة األوروفيزيون حاليا .اإلذاعة اليابانية وهيأة إذاعة الربازيل
القارات اخلمس, أما التمويل يتم بمشاركة األعضاء يف التكلفة, ألن املبدأ املعمول بـه هـو أن 
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حديثـة تستعمل املنظامت اإلذاعية األكرب التكاليف األكرب, أمـا املـنظامت اإلذاعيـة األصـغر و
 :الظهور تتحمل التكاليف األقل, واملنظامت اإلذاعيـة اآلتيـة أعـضاء يف شـبكة األروفيزيـون

لندا, بلجيكا, فرنسا, أملانيا اإلحتادية, اليونان, إيرلندا, إيطاليـا, األردن, والدانامرك, اجلزائر, ب
نجلـرتا, موناكو, لكـسمبورغ, النـرويج, هولنـدا, الـسويد, سويـرسا, الربتغـال, إسـبانيا, إ

 .الكيان الصهيوينيوغسالفيا, تونس, و
  :شبكة تلفزيون أوروبا الشرقية/ ٢

 إن النجاح الذي عرفته األوروفيزيون يف اإلرسال اإلقليمـي, أد بـدول أوروبـا الـرشقية
 نـرشت ١٩٦٠ إىل التفكري يف حماولة القيـام بتجربـة مماثلـة داخـل حـدودها, ويف سـنة آنذاك

اتية مقـاالت مـضموهنا أن العلـامء الـسوفيات خيططـون إلسـتخدام أكاديمية العلوم الـسوفي
 ويف العام نفسه قـرر املجلـس اإلداري للمنظمـة الدوليـة .التوابع االتصالية ألغراض الراديو

للراديو والتلفيزيون تأسيس األنرتفيزيون كشبكة مركزية غري جتاريـة تـربط أنظمـة االتـصال 
تطور طرق تبادل الربامج أما قبل هذا التـاريخ كانـت دول يف الدول اإلشرتاكية, و التلفيزيوين

 .أوروبا الرشقية تتبادل الربامج عىل أساس ثنائي وثالثي
وأنشئت الشبكة كنظام جديد لتبادل الـربامج بـني الـدول اإلشـرتاكية يف أوروبـا, وكـان 

 بـراغىل  ولكن مركز التنـسيق واملركـز الفنـي نقـال إاملجر, عاصمة بودابستمقرها اإلداري ب
 حتت إرشاف املنظمـة الدوليـة للراديـو والتليفزيـون التـي أصـبحت ,تشيكسلوفاكياعاصمة 

الفيتنـام, كوريـا  : مـنهم,تصب فيها برامج دول أوروبا الـرشقية لتوفرهـا للـدول األعـضاء
 . والعراقالشاملية, ألبانيا

 :أما األهداف الرئيسة التي أعلنت عنها األنرتفزيون هي
 .ي للربامجاالتصال احل/ ١
 .تقديم برامج ترفيهية/ ٢
 .تقديم األحداث الرياضية الرئيسة, القطرية والدولية/ ٣
 .الربامج الفنية للمؤلفني الكالسيكيني واملعارصين يف الدول األعضاء/ ٤
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تقـديم بـرامج تتنــاول احليـاة الثقافيـة واالقتــصادية واالجتامعيـة والـسياسية للــدول / ٥
 .األعضاء

ألنرتفيزيون أن العضوية فيها مفتوحة جلميع املنظامت التليفزيونية, رشيطة وذكرت شبكة ا
 كان كل أعضاء األنرتفيزيـون بإمكـاهنم ١٩٦٤ ويف سنة .اخلضوع للقوانني الداخلية للشبكة

ــارشة بالكــابالت وامليكرويــف; إذ يف  ــصال مب ــواطن ١٩٦١ أغــسطس ٠٦االت  م شــاهد امل
 −)أي الـرشق (− كول نظرة لرائد فـضاء سـفينة فوسـتالسوفيايت عىل شاشات التليفزيون أو

 حقق االحتـاد الـسوفيايت إنجـازا ١٩٦٢ وهي تدور حول األرض, ويف العام التايل أي ,٢رقم 
بارزا آخر يف االتصال بعيد املد وذلك بتلقي إشـارات مـن صـاروخ فـضائي منطلـق نحـو 

ك التـي واملسامة بإسـم فوسـتكوكب املريخ, وتلقت الشبكة صورا من سفن الفضاء املتعددة و
 . م١٩٦٠أطلقت يف بواكري عام 

 وهكـذا ملـا ,)األوروفيزيـون(ونقلت عنها هذه الـصور شـبكة تلفزيـون أوروبـا الغربيـة 
أصــبحت حاجــة كــل مــن الــشبكتني واضــحة يف احلــصول عــىل أخبــار األوروفيزيــون أو 

ليننغـراد  بـربط , م١٩٦١األنرتفزيون, وضعت وصالت املكروييف مع أوروبا الغربيـة سـنة 
وكـان أول  إىل برلني الغربيـة, )بولندا(وارسو  وفيام بعد وضع خط أكرب من )فلندا (هبلسنكي

 . م١٩٦٥تبادل رسمي بني الشبكتني سنة 
ثم تطور االتصال تدرجييا بفضل تقدم علوم وأبحـاث الفـضاء; فـدخل القمـر الـصناعي 

 Communicationة اتـصاالت التوابـع ئـتاريخ البرشية, وهذا ابتداء مـن تـاريخ إنـشاء هي

Satellite Consortium كومـسات , واسمها املخترص هـوComsat فيربايـر ٠١ وذلـك يف 
 . م١٩٦٣

أجريت مباحثات مع ممثلني لدول أجنبية أسفرت عن عقد سلـسلة مـن   م١٩٦٤ويف عام 
سه,  أغــسطس مــن العــام نفــ٢٠ م تــم التــصديق عليهــا يف ١٩٦٤ يوليــو ٢٤االتفاقيــات يف 

ــيس ــات بتأس ــذه االتفاقي ــت ه ــدويل  وتوج ــصاالت ال ــع االت ــع تواب  Internationlجمم

Telecommunication Satellite Consortium أنتلـسات  واسمه املختـرص هـوIntelsat ,
وتعني عىل احلكومات األجنبية واهليآت املعنية أن تساهم بحصة إضـافية لـرأس املـال قـدرها 
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اركتها يف تأسيس نظام التوابع االتصالية عىل نطـاق الكـرة  مليون دوالر وهو نصيب مش٢٠٠
 م, ١٩٦٥ أبريـل ٠٦ يف Early Birdإيـريل بـريد  وكان أول قمر أطلقه املجمع هـو .األرضية

 دولة عىل جـانبي األطلنطـي أول إذاعـة ١٧ مليون شخص يف ٣٠٠ولقد شاهد ما يقرب من 
 . م١٩٦٥  مايو٠٢تليـفزيونية عامة عرب إيريل بريد وذلك يف 

 دولة من خمتلف القـارات ٤٨ م بلغ عدد جممع أنتلسات ثامن وأربعون ١٩٦٥ويف ديسمرب 
اجلزائر, العراق, األردن, الكويت, لبنان, ليبيا, اململكة العربيـة  :من بينها الدول العربية اآلتية

  م ارتفعـت العـضوية إىل١٩٦٧يف عـام  و.اليمن والسعودية, السودان, سوريا, تونس, مرص
 م تـم تبـادل املـواد امللونـة بـني ١٩٧١ ويف ديـسمرب , املغرب ست ومخسني دولة من بينها٥٦

 .الشبكتني
 :ومن خالل العرض التارخيي يمكننا رسم خمطط املجال الفضائي بصورة تقريبية كاآليت

 
 شبكة األوروفيزيون        

 
 
 

 

 
 

 )قارة أمريكا(اليات املتحدة األمريكيةالو           عرب املحيط     )قارة أوروبا(برلني الغربية 
 
 

  يمثل االمتداد اجلغرايف لشبكة األوروفيزيون ألوروبا الغربية٠١شكل 



١٧٨  

 

 شبكة األنرتوفيزيون
 
 
 
 
 
 
 
 

 )قارة أوروبا( برلني الرشقية  
 )أوروبا+ آسيا (االحتاد السوفيايت   

 

  الرشقية عرب القارة األوروبية يبني التوزيع اجلغرايف لشبكة األنرتفزيون لدول أوروبا٢شكل 
 

واملعادلة اجلربية هلذه اخلريطـة النفـسية للتوزيـع اجلغـرايف ملنـاطق النفـوذ اإلعالمـي بـني 
 :القطبني هي

 

  هي شبكة تلفزيون أوروبا الغربية)األوروفيزيون(بام أن شبكة 
  هي شبكة تلفيزيون أوروبا الرشقية)األنرتفيزيون(وبام أن شبكة 

 )الرأساميل(النظام الغريب  = )األروفيزيون(إذن شبكة 
 )االشرتاكي(النظام الرشقي  = )األنرتفيزيون(شبكة 

 
 يمثل مقدار االمتداد الكوين للمساحة األيديولوجية= ومن ثمة فاملجال الفضائي 
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بمعنى آخر أن املجال الفضائي لكال الشبكتني هـو املظلـة الواقيـة للمعـسكرين, وهكـذا 
حلرب الباردة وانتقل الرصاع من املجال األريض إىل املجال الفضائي من تغريت مصطلحات ا

رصاع األحالف العسكرية والتوسع عىل أكرب رقعة جغرافية إىل رصاع حول اخلطوط الومهيـة 
ملدارات الفضاء الومهية, ومن رصاع عىل نقاط حدود طبيعية وسياسـية إىل رصاع عـىل نقـاط 

 وبـذلك ,قواس املقدرة بالزوايا املثلثيـة والـدرجات املئويـةحدود فضائية تتمثل يف مقاطع األ
 .اختذ الرصاع بني املشاريع الدولية ذات الصبغة االسرتاتيجية صفة الكـــونية

هلذا ملا نوقش مرشوع توزيع حصص استخدام األقامر الصناعية الفضائية يف املؤمتر الـدويل 
 ١٩٨٦ أكتـوبر ٠٥ أوت إىل ٢٩, مـن الذي أرشف عليه االحتاد الدويل لإلتصاالت عن بعـد

, فتح موضوع إتاحـة الفرصـة لكـل الـدول السـتخدام منـصف وعـادل للمـدار )اجلزائر(م
 .األريض الثابت يف نطاق موجات حمددة

رسعـة  وواألقامر االصطناعية التي تستخدم املدار األريض الثابت إنام حتلق يف مـسار حمـدد
 ثبات عىل بقعة واحدة حمددة مـن سـطح األرض فـيام حمددة يتيحان لكل منها البقاء مسلطا يف

أشعر يف الوقت احلـارض بتفـاؤل  :تدور األرض, وهبذا الصدد قال أحد املشاركني األمريكيني
حيال نجاح املؤمتر وأعتقد أن الكل عىل اتفاق أنه إذا أمكـن وضـع مـرشوع توزيـع حـصص 

 .مها إجرائي ستحلناجح فإن املؤمتر سيكون ناجحا وأن القضايا األخر ومعظ
 م عـىل وجـوب ١٩٨٦وأضاف اتفاق املندوبني يف اجللسة األوىل للمؤمتر التي عقدت عام 

أال ينطبق التخطيط الدويل إال عىل بعض املوجات املحددة واألقـامر االصـطناعية الثابتـة, أ ي 
اخلاصة باالتصاالت والتي تعمل مـن مـدار أريض ثابـت يعلـو عـن خـط االسـتواء مـسافة 

 . كيلومرت وختدم نقاطا حمددة عىل سطح األرض٣٨٥٠٠
 الذي ترأس الوفد األمريكي أنه يتوقع أن يلقى املرشوع األمريكي تأييدا برويفوقال السيد 

 .الرتاكب املشرتك ملقاطع األقواسواسعا ويستند هذا املرشوع إىل فكرة 
رجمة احلاسـوب لتحـدي يف تطبيق هذا املرشوع تنطوي عىل استعامل تقنية بواملرحلة األوىل 

 جمموعة من البلـدان هلـا احتياجـات متامثلـة, ويف مقاطع األقواس املشرتكة يف مدار واحد بني
إمكان األقامر الصناعية املوجودة ضمن مقاطع األقواس هذه, العمل يف انـسجام مـع بعـضها 
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تـشرتك يف البعض لتباين املناطق التي ختدمها عىل األرض, وسيكون يف إمكـان البلـدان التـي 
استخدام قوس حمدد سلفا أن تركز أقامرها االصطناعية يف مواقع خمتلفة من املدار إنـام ضـمن 
مقطع القوس املحدد بحيث يمكن أن تكـون هـذه متباعـدة بمقـدار قليـل جـدا يبلـغ حتـى 

 .الدرجتني
أما اجللسة الثانية للمؤمتر بحثت قضية حتسني إجراءات التنسيق متعـدد األطـراف, األمـر 
الذي من شأنه أن يوفر للبلدان الناميـة وجمموعـات الـدول التابعـة إلقلـيم فرعـي اسـتخدام 
القوس املداري املعني وتسهيل أنظمة االتصاالت الالسلكية املعتمدة حاليا جلعلها أقل تعقيدا 

 .وأكثر يرسا ملستخدميها
األقواس املداريـة د املكان وحل حمله عامل السينات والعينات والدرجات املئوية وّهكذا جر

عـن لغـة املكـان  والزوايا املثلثية, إهنا عملية جتريد املجسدات ومتثيلها يف مـصطلحات جمـردة
والزمان, ألسنا أمام مرحلة جديدة من مراحل الرصاع الفكري املستغل لتقنيات التكنولوجيـا 

 .املعارصة
كيفيـة الـسبل الناجعـة يف ختام هذا املبحث الذي تعرضنا فيه إىل مسألة املجال الفضائي و

للتقسيم العادل حلصصه عىل الدول املتقدمة وتلك التي تبحث لنفسها عن موضع قدم يف عامل 
ما هو البديل اإلعالمي الذي يمكن أن يقدمه العامل العريب والعـامل : الكبار, لنا سؤال ملح وهو

 .اإلسالمي من أجل تقسيم عادل للمجال الفضائي
التكنولوجيا املعارصة التي تعد يف ذات الوقت حتـديا يف وجـه معطيات خاصة ونحن أمام 

العاملني العريب واإلسالمي, إذ صار مفروضـا علـيهام اسـتيعاب خـصائص املرحلـة القادمـة, 
خاصة ونحن أمام رصاع حضاري جديد, رصاع أيـديولوجي آالتـه التكنولوجيـا املعـارصة, 

مـام املـشكلة يف أبـسط صـورها املمكنـة لغته السينات والعينات, لغة التجريد التي تـضعك أ
مسقطة بذلك من احلـساب خـصائص املكـان الـذي انـدثرت معاملـه أمـام هندسـة الفـضاء 

 .املعارصة
وهـذا يلـزم . .إذن ضمري اإلنسان املسلم أمام التقنية املعارصة وجها لوجه عىل خط التامس

, بـل ويتفـوق عليهـا يف اخلطاب اإلسالمي بأن يرتفع بمستواه إىل مستو لغة حضارة الغرب
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املعركة املصريية والتي هي معركة وجود ال معركة حـدود يف أعـىل مـستوياهتا األيديولوجيـة 
 .والعقائدية

 .حتى تكتمل تلك العالقة اجلدلية بني الرسالة والوسيلة
   تقنيات اإلعالم يف خدمة األيديولوجيا:النقطة الثانـية

عالم ومـد خـدمتها لأليـديولوجيات املختلفـة, إن حديثنا يف هذه النقطة عن تقنيات اإل
جيعلنا بالرضورة نعرج عىل كرونولوجيا تقدم بعض وسائل االتـصال مثـل الراديـو والـرادار 

 كام يتوجـب علينـا أن نفـرق بـني نـوعني مـن التقنيـة ,اللذين يعتربان األداة الفاعلة لالتصال
والتلفاز واملرسح واملجلة واجلريدة والـسينام  تقنية مادية تعتمد الراديو :النوع األولاإلعالمية, 

 .من غري أن ننسى دور الكمبيوتر يف هذا املجال
 موظفة يف ذلـك معطيـات , فهو تقنية قائمة عىل أساس فلسفي معني سلفا:أما النوع الثاين

 .وأيضا مفاهيم علم وظائف األعضاء) اآلليات النفسية(علم النفس 
 " املاديةالتقنية" :ولنبدأ بالنوع األول

 ."الراديو"ـ أو ما يعرف ب"املذياع"من األدوات املستعملة يف هذه التقنية 
إذا فتحت جهاز الراديو, وأدرت اإلبرة يمينا أم يسارا, التقطت موجـات صـوتية إلذاعـات 

 األحوال اجلويـة, اتخمتلفة, وهكذا يمكنك سامع آخر األنباء أو التحقيقات الصحافية, أو نرش
كاملات اهلاتفية من منطقة إىل أخـر يف شـكل موجـات راديويـة, كـام يمكـن نقـل أو إرسال امل

 .الصور كذلك يف شكل موجات ذات الرتدد العايل; فيلتقطها اهلوائي وحيوهلا إىل شاشة التلفاز
 :أما كيفية إرسال املوجات الصوتية واستقباهلا فهي كاآليت

إىل منطقـة عـىل سـطح األرض, أمـا تقوم اهلوائيات بنقل املوجات املتوسـطة مـن منطقـة 
املوجات الطويلة فيعكسها اجلو املؤين, بينام املوجات ما فوق الرتدد العايل خترتق اجلـو املـؤين 

 .حتى تلتقطها األقامر الصناعية; فتعكسها نحو األرض
ولقد استغلت احلكومات هذه اإلخرتاعات العلمية والفهم الدقيق لطبيعة املادة وقوانينهـا 

ة هلا, لتوجه من خالهلا الرأي العام للجامهري وتبث سياساهتا عىل أكرب رقعـة جغرافيـة الضابط
 .من األرض
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, وكانت املوجـة القـصرية هـي مطيـة اكانت البداية أثناء احلرب العاملية الثانية وفيام بعده
 كـان اإلحتـاد الـسوفيايت ١٩٣٠االتصال اإلذاعي بدول أجنبية ومواطنني أجانب, وحتى عام 

 الدولة الوحيدة التي استغلت الطاقة السياسية لإلذاعات الدولية وكانـت تـذيع بخمـسني هو
 لغة وهلجة, وكانت أملانيا هي الدولة الثانية التي أنشأت إذاعة دولية عىل املوجـة القـصرية ٥٠

, وأعقبتهـا إيطاليـا عـام ١٩٣٣باللغتني اإلنجليزية واألملانية موجهة إىل أمريكا الشاملية عـام 
موجهـة إىل الـدول العربيـة يف شـامل ) أول إذاعة دولية باللغـة العربيـة( باللغة العربية ١٩٣٥

أفريقيا وحوض البحر األبيض املتوسط خاصة, وجاءت اليابـان بعـد ذلـك وأخـذت توجـه 
 .إذاعاهتا باليابانية واإلنجليزية إىل هاواي والساحل الغريب لألمريكيتني

 دولـة توجـه إذاعـات ٢٥ة, كان أكثر من مخس وعرشين عند نشوب احلرب الكونية الثاني
 ألبانيـا, أملانيـا, :جلامهري خارجية هبدف الدعاية السياسية واحلرب النفسية, ومن هـذه الـدول

النمسا, بلجيكا, بلغاريا, الصني, الدانامرك, فنلندا, فرنسا, هنغاريا, إيطاليا, اليابان, هولنـدا, 
سالفيا, غـنيا, رومانيا, سويرسا, تركيا, السويد, بريطانيـا, يوالنرويج, بولندا, الربتغال, إسبا

 .واإلحتاد السوفيايت
 دولـة متـارس البـث اإلذاعـي ٥٥وقرب هناية هذه احلرب ارتفع العدد إىل مخس ومخـسني 

 .األسبوع/  ساعة٤٢٧٥الدويل, وبلغ العدد اإلمجايل للساعات املذاعة أسبوعيا 
 ١٩٥٠ت الدولية يف التناقص, ولكـن مل يـأت عـام وعقب احلرب مبارشة, أخذت اإلذاعا

 دولـة, تـذيع براجمهـا مـدة تفـوق ٦٢حتى كان عدد الدول اإلمجايل قد ارتفع إىل إثنني وستني 
األسبوع وبجميع اللغات الكرب وغريهـا مـن اللهجـات املحليـة والقوميـة, / ساعة٦٥٠٠

 كام جيدر بنـا .يات املتحدة وفرنساوكانت حصة األسد فيها لإلحتاد السوفيايت وبريطانيا والوال
أن نشري إىل أن الدول حديثة اإلستقالل أولت أمهية بالغـة لإلذاعـة الدوليـة بإعتبارهـا مـسألة 

 .كرامة وتعبري عن الوجود ضمن الزخم العاملي والرصاع األيديولوجي
 :أمـا اإلستخدام السيايس للراديو كان كاآليت

 سكان العامل هو أهم جهاز إعالمـي, لقـد جعلـت منـه ٢/٣ما يزال الراديو بالنسبة لثلثي 
ثورة الرتانزيستور جهازا ال نظري له يف كل مكان من العامل, وتضاعف عدد أجهـزة االسـتقبال 
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 ارتفع عدد األجهزة من مليـون جهـاز راديـو عـام :مرات عديدة ; فعىل سبيل املثال ال احلرص
 االشـرتاكية يف اهلند, أمـا يف الكتلـة ١٩٧٨م  مليون جهاز راديو عا٣٥ إىل ما يزيد عىل ١٩٥٥

 م, ١٩٧٨ مليـون جهـاز عـام ١٠٧ إىل ١٩٥٥ مليون جهاز عـام ٢٠ارتفع عدد األجهزة من 
 .وقس عىل هذا النحو يف دول إفريقيا وأمريكا الالتينية

التطور اهلائل يف علم اإللكرتونيك أد إىل حدوث إنفجار اتصايل له قدرة عالية عىل نقـل 
ار واإلعالم والثقافات إىل ماليني الناس يف اآلن, قاضيا بذلك عـىل احلـواجز الـسياسية األفك

 .املوجة الراديوية القصريةومسألة احلدود املزعومة بني الشعوب, وهذا من خالل 
لقد كان االحتاد السوفيايت هو أول من استخدم الراديو لألغراض الـسياسية, ذلـك عنـدما 

 عـىل البولـشفيك إىل مـواطني روسـيا صـبيحة اسـتيالء لنـنيل من  رسائأوروراأذاع الطراد 
 وبث الروس رسائلهم األيديولوجيـة إىل اخلـارج بـالراديو , م١٩١٧ نوفمرب ٠٧السلطة يوم 

يف مناوراهتم أثناء مفاوضات معاهـدة تروتسكي مربرين صلحهم املنفرد مع أملانيا, ومؤازرين 
أقو حمطة إذاعيـة عرفهـا لينني  أنشأ ١٩٢٢ عام ويف )١(Brest-litovsk ليتوفيسك −بريست 

جريدة بال ورق, وال تعرف شيئا إسمه " : يصف الراديو بأنه− أي لينني −العامل إذ ذاك, وكان 
 ."احلدود

 عنـد ١٩٢٣ اتسع نطاق االستخدام السيايس للراديـو, ويف حـرب عـام ,وفيام بني احلربني
 يف حرب كالميـة عـرب موجـات الراديـو, ووجـه اشتبكت فرنسا وأملانياالرور احتالل منطقة 

ممـا دفـع بوخاريـست إىل إجـراء عمليـة بـساربيا الرومـاين الروس دعايتهم الثورية إىل إقليم 
 .عىل اإلذاعة وكان األول يف هذا املجالتشويش 

 إيطاليا واليابـان كانـت رسيعـة االسـتغالل للفـرص التـي أتاحهـا , أملانيا:فقوات املحور
ايس يف الـداخل, أو لـشن احلـرب النفـسية فـيام وراء البحـار, يء يف التلقني الـسالراديو, سوا

 .وكانت يف ذلك متهد األرضية لشن احلرب العاملية الثانية
                                                            

 االشـرتاكية االحتاديـة روسـيا بني البيضاء, روسيا مجهورية يف ١٩١٨ مارس ٠٣ يف وقعت سالم معاهدة −1
 فلنـدا اسـتقالل عـىل توأكـد األوىل, العامليـة احلـرب مـن روسـيا لتخرج أملانيا, رأسها وعىل املحور ودول

 .وليتوانيا البيضاء وروسيا وأوكرانيا والتفيا وأستونيا
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أما دول احللف كانت بطيئة يف النزول إىل هذا امليدان, يف حـني كانـت روسـيا تـذيع عـام 
 لغـات, أمـا بريطانيـا ٠٦  لغة, وبرلني بست١٦ لغات, وروما بست عرشة ٠٧ بسبع ١٩٣٧

 .كانت قانعة باإلذاعة وحيدة اللغة, أال وهي اللغة اإلنجليزية
التي تتميز هبا إذاعة االحتاد السوفيايت, أهنا إذاعة موجهـة عـىل أسـاس أيـديولوجي وامليزة 

 معني, وهو الدعوة إىل الشيوعية والثورة عىل املجتمعات الطبقية الرأساملية, واإلذاعة األملانيـة
كذلك كانت قائمة عىل أساس الفلسفة النازية املمجدة للعنرص اجلرماين ومعادية للـسامية, يف 
حني كانت إذاعات دول احللف غري متجانسة النهج, وهذا ألهنا كانت تعتـرب احلريـة الفرديـة 
 هي حجر الزاوية والقاعدة األساس يف العمل, وكانت النزعة النفعية الرباغامتية والذرائعية هلا

الدور األكرب يف توجيه اإلذاعـة الدوليـة, وال يمكـن لإلذاعـة األوروبيـة التقـدم إال يف إطـار 
 .التنافس احلر بني اإلذاعات والفائز من يقدم أحسن الربامج للمستمعني

وهذا رسم بياين يمثل لنا األدوار التارخيية التي مرت هبا اإلذاعـة الدوليـة خـالل خـدمتها 
 :للحاجة السياسية

 تفسري املعطيات البيانية الدولة ةالسن

١٩١٧ 
 
 

١٩٢٢ 
 

١٩٤٨ 
 
 
 

١٩٥٠ 
 

 االحتاد السوفيايت
 
 

 االحتاد السوفيايت
 

//   //   // 
 
 
 

//   //   // 
 

استعمل املوجات الراديوية ألول مرة لبث أفكاره للعامل 
 اخلارجي

 حمطة إذاعية آنذاك يف العاملأنشأ لينني أقو 
 والنشاط اإلذاعي يف نمو مستمر, خاصة ١٩٢٢من سنة 

 أثناء احلرب العاملية الثانية
 عرف النشاط اإلذاعي ,١٩٥٠ −  ١٩٤٨الفرتة ما بني 

 بمعنى ,بعض الركود بسبب تناقص اإلذاعات الدولية
آخر تناقص حدة احلرب الباردة بني املعسكرين الشيوعي 

 .والغريب
 عاد االحتاد السوفيايت إىل ١٩٦٩ إىل ١٩٥٠ن سنة م

نشاطه اإلذاعي بسبب رجوع بوادر احلرب الباردة بني 
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١٩٦٩ 
 
 
 

١٩٧٣ 

 
 
 
 

//   //   // 
 
 
 

//   //   // 

 . والعامل الغريب الرأساميلاالشرتاكيالعاملني 
 عندما انظم إىل ١٩٦٤خاصة يف شهر أغسطس من عام 

راديو موسكو صوت راديو السالم والتقدم املوجه 
 .حتاد السوفيايتلإلذاعات الغربية املضادة لإل

 مارس فيها عملية ,١٩٧٣ − ١٩٦٩الفرتة ما بني 
التشويش عىل إذاعات أوروبا الغربية, ويف عشية مؤمتر 

 خفت حدة ١٩٧٣األمن األورويب بجنيف من عام 
التشويش, وهذا بسبب احلرب التي وقعت بني العرب 

 أوقف ١٩٧٣ ابتداء من سنة ,١٩٧٣− ١٩٦٧ وإرسائيل
 حدة التشويش باستثناء إذاعات الصني االحتاد السوفيايت

 )الواليات املتحدة األمريكية (وألبانيا وراديو احلرية
 .الكيان الصهيوينو

كذلك بسبب تغري موقف االحتاد السوفيايت من السياسة 
الدولية, وحماولته التفتح عىل الغرب خاصة بعد اتفاقية 

, إذ يف عام الكيان الصهيويند بني مرص ويكامب ديف
 ارتفع عدد أجهزة االستقبال يف االحتاد السوفيايت ١٩٧٨

 مليون جهاز راديو, وهذا يدل عىل رغبة شعوب ١٠٧إىل 
 االحتاد السوفيايت يف التعرف عىل ما جيري حوهلا يف العامل,

ومع مرور الزمن وزيادة األزمات الداخلية يف روسيا 
والتغريات الكبرية التي شهدهتا عىل يد الرئيس 

وأحداث   م١٩٨٩يف سنة  )البريسرتويكا( )١(غورباتشوف
 وأستونيا وغريها من التفيااستقالل ليتوانيا و

                                                            
 الـشيوعي احلـزب وزعـيم ,١٩٣١ يف ولد السوفيايت اإلحتاد يف الدولة رئيس منصب شغل :غورباتشوف −1

 مـع البـاردة احلـرب إهنـاء يف شارك .الربسرتويكا أو البناء إلعادة بدعوته اشتهر ,١٩٩١−١٩٨٥ عامي بني
 .ريغان األمريكي الرئيس
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 عن االحتاد السوفيايت السوفياتية السابقةاجلمهوريات 
ولقارئ .. .خلري دليل عىل ما نقول) مة املركزيةاحلكو(

األحداث أن حيلل ويناقش ضمن معطيات التاريخ 
  .واملال) عتقدامل(والدين ) احلاجة(والسياسة 

 خاص باالحتاد السوفيايت) أ(اجلدول 

 تفسري املعطيات البيانية الدولة السنة 

١٩٤٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٩٤٨ 
 
 
 

١٩٥٠ 
 

الواليات 
املتحدة 

 األمريكية
 
 
 
 
 
 

   //   //   // 
 
 
 
  //   //   // 
 

أثناء احلرب العاملية الثانية, بدأت نشاطها اإلذاعي 
 عىل املوجة القصرية, وذلك ١٩٤٢الرسمي يف فرباير 

هبدف التشويش عىل اتصاالت اليابان الالسلكية وفك 
شفرة التواصل من أجل معرفة ما حتمله الرسائل 

 .املرمزة
واليات املتحدة إيقاف صوت بعد احلرب, أرادت ال

أمريكا, إذ اعتربت أن اإلذاعة كانت وليدة ظروف 
احلرب, ألن الفلسفة األمريكية جتاه اإلعالم معروفة, 

 احلرية حجر الزاوية يف العمل, ولذا نر إذ تر
 ولكن من .١٩٤٨املنحنى البياين يف انخفاض لسنة 

العام نفسه رجعت اخلالفات السياسية إىل الساحة 
لدولية, واشتدت احلرب الباردة بني الكتلتني ا

 .املتنافستني, وهكذا كتب لصوت أمريكا البقاء
 محلته الكرب )١( وجه الرئيس ترومان١٩٥٠يف أبريل 

                                                            
 ,١٩٧٢ سـنة يف وتويف ١٨٨٤ سنة ولد األمريكية املتحدة الواليات رئيس ترومان هاري :ترومان الرئيس −1

 بالقنابـل وناغـازاكي هريوشيام بقصف وأمر واليابان, أملانيا واستسالم الثانية العاملية احلرب إهناء عىل أرشف
 .األطليس حلف إنشاء عىل وعمل ,١٩٤٥ أوت يف النووية
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١٩٦٧ −  ١٩٥٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  //   //   // 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وهكذا غدا اإلعالم إحد أدوات اإلدارة األمريكية, 
األمريكي وهكذا قام صوت أمريكا بتعريفه للمجتمع 

من خالل مؤسساته وثقافته وسياسته القومية يرشحها 
 .ويوضحها

 ١٩٥٣مل تعرف تقدما ملحوظا يف هذا املجال إال سنة 
عندما أنشأت راديو التحرير, ثم عدلت إسمه عام 

 وكان يبث "راديو احلرية"بـ وأصبح يعرف ,١٩٥٩
 بأملانيا "مالمربت هاي"إذاعاته من حمطتي إرسال يف 

 وهذه النشأة كانت . ك وات١٠ قوة كل منهام الغربية
يف جو مكفهر متصاعد التوترات, شديد احلرج, ولذا 

كانت اإلذاعتان موجهتان إىل شعوب االحتاد 
السوفيايت ودول أوروبا الرشقية خللق موجات التوتر 

 .وبؤر التمزق داخل األنظمة الشيوعية
 خفت هلجة اإلذاعتني ,١٩٥٣وبموت ستالني عام 

 كانتا متتازان باإلثارة والتهييج وحتريك الشارع التني
الشعبي, واجتهت اجتاها عقالنيا وهذا بحسب املرحلة 
الراهنة, ولذا بقي نشاط إذاعة راديو احلرية يف تذبذب 
بني صعود وهبوط, خاصة عندما افتضح رس ميزانية 

 إذ كانت ضمن ميزانية وكالة ,١٩٦٠اإلذاعة عام 
 .مريكيةاملخابرات املركزية األ

 عرفت اإلذاعة الدولية األمريكية ,١٩٦٧ويف عام 
 −العربية (انحسارا يف الساحة الدولية بسبب احلرب 

 وبسبب املوقف األمريكي اإلمربيايل )اإلرسائيلية
املضاد حلركات التحرر الدولية, وهكذا اندحرت 

اإلذاعة الغربية برئاسة الواليات املتحدة األمريكية 
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وم اإلعالمي الذي مارسته الدول أمام عملية اهلج
العربية إىل جانب االحتاد السوفيايت, ومن خالل 

 ,١٩٧٣ −  ١٩٦٧عمليات التشويش الراديوي سنة 
وكذلك عملية التشويش التي قامت هبا مرص ضد 

 .إرسائيل
 − ١٩٧١(لذا خضعت اإلذاعة األمريكية منذ تاريخ 

لفحص دقيق من جانب الكونغرس ) ١٩٧٣
 وهو العام ١٩٧٣دم مرسوما بتارخ األمريكي, وق

الذي توقف فيه االحتاد السوفيايت عن ممارسة عمليات 
ة دول أوروبا الغربية بام فيها التشويش ضد أجهز

الواليات املتحدة األمريكية, ويف هذا العام أيضا 
استعملت أمريكا األقامر الصناعية للتجسس عىل 
ية اجليوش العربية وحتركاهتا, وبذلك دخلت البرش

عهدا جديدا هو عهد الصورة القمرية اهلوائية 
واإلليكرتونية, ومن ثم بقي سهم التقدم يف اخلط 

البياين للمنحنى متصاعدا عىل املستو األفقي أي عىل 
مستو الكم, أما الكيف فهو من خصائص الدوائر 

 .املركزية
الرصاع   حتى زال١٩٩٠وما إن جاءت سنة 

 شهد سطوة النفوذ ١٩٩١ ولكن عام ,األيديولوجي
اإلعالمي األمريكي خاصة أثناء حرب اخلليج وهذا 

يف إطار املرشوع العاملي اجلديد وسياسة القطب 
 .الواحد

  خاص بالواليات املتحدة األمريكية)ب(اجلدول 
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 وبعد,
ماذا يمكن لإلعالم الغريب أن يقدمه للبرشية من بدائل بعد انتهاء موجة اخلوف من احلرب 

 ?لثالثةالكونية ا
 واإلرهـابإذ ماذا بعد سنوات املتاجرة بعواطف البرشية من خالل نامذج اخلوف والرعب 

 ..? الرسيةواملنظامتواملوت واليأس واملخدرات 
ماذا بعد تفكك االحتـاد الـسوفيايت وعـودة بلـدان أوربـا الـرشقية إىل النظـام االقتـصادي 

 ?الليربايل
 ?اس احلب واألمن واخلري لإلنسانيةهل يستطيع اإلعالم الغريب أن يقدم للن

إن عدسات التصوير الغربية وأقالم املخرجني السينامئيني تتجه نحو موضوع آخر جديـد, 
 "األصـولية اإلسـالمية" تريد أن جتعله املادة اإلعالمية اجلديدة املثـرية, وهـذا املوضـوع هـو

 .)إسالم فوبيا(بـ أو ما يعرف "العنف"وظاهرة 
خابرات األمريكية املـنظامت االرهابيـة التكفرييـة ودعمتهـا ودربتهـا لقد صنعت دوائر امل

ودفعتهــا إىل ارتكــاب اجلــرائم وتكفــري املعارضــني واملختلفــني معهــم عقيــديا وتفــسيقهم 
ية من الداخل, وإقامـة كيانـات طائفيـة الموتبديعهم, لغرض تفتيت املجتمعات العربية االس

كيان الصهيوين عىل أسـاس دينـي يف املنطقـة العربيـة, عرقية متصارعة, متنح الرشعية لقيام ال
باإلضافة إىل تشويه صورة الدين اإلسالمي دين التسامح والسالم والتعاون يف نظر األوربيني, 
وهذا ما اعرتفت به وزيرة اخلارجية األمريكيـة الـسابقة هـيالري كلينتـون مـن أهنـم صـنعوا 

 .املنظمة اإلرهابية داعش ومن قبلها القاعدة
ولكن ال يكون هـذا إال بعـد وضـع الـسيناريو اجليـد املحبـك وحتديـد أدوار شخـصياته 

 للدين اإلسـالمي  املتزايدفهم الناسالبطولية, ألن أكرب خطر بالنسبة للمرشوع األمريكي هو 
 .باعتباره دين التسامح واالعرتاف باآلخر واحرتامه

ل باليـد األخـر آلـة الـدمار هذا اخلوف الذي حيمله الغرب بيده اليمنـى, يف حـني حيمـ
واخلراب لدليل عىل إفالس املحتو الداخيل لفلسفة احلضارة العلامنيـة احلديثـة, وفـشلها يف 

 .حل مشكلة اإلنسان املتمثلة يف الفراغ الروحي الذي تعانيه حضارة الغرب
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بي إن املجتمع الغريب يعيش يف دوامة هيسرتيا األمراض العقلية واجلنـون واالهنيـار العـص
وحاالت االنتحار, وهذا الواقع االجتامعي هو غري ما تظهر بـه تـرصحيات الـساسة واحلكـام 

 .الغربيني
 خيـرج اإلنـسان مـن قوقعـة موضـوعي وحيـادي,هذا كله يدل عىل حاجة ماسة إلعـالم 

اخلوف ومن رشنقة اليأس التي تلفه ليوصله إىل السعادة احلقيقية من خالل إرشـاده إىل طريـق 
 .اإليامن

إن سعي أوروبا جمتمعة إلجياد برنامج تلفزيوين موحد لسد حاجات شـعوهبا ألكـرب دليـل 
ري الذي مس أسس األيديولوجيات احلديثـة وقواعـد الفلـسفة الوضـعية ذعىل اإلفالس اجل

 .البديلة عن الدين حلياة اإلنسان
  اإلسـالمية لتكـون يفالـدولإن الواقع بصوره املرتاكمـة هـذه, يـضاعف مـن مـسؤولية 

املستو وتقديم البديل, إذ الكل يتجـه نحـو إجيـاد أيـديولوجيا جديـدة تقـوم عـىل أسـاس 
 إذ اإلنسانية يف حاجة إىل دين ساموي تستقيم هبا خطاها, واإلسالم هـو الـدين .عقائدي متني

 .الذي ينتشل البرشية من املصري املشؤوم
ىل أسـاس فلـسفي معـني,  من تقنيات اإلعـالم ; فهـو النـوع القـائم عـأما النوع الثاني  

 وعلـم )اآلليـات النفـسية( يف ذلك معطيات علـم الـنفس − أي تقنيات اإلعالم −مستخدمة 
وظـائف األعـضاء, لــنفهم مـد تــأثري اإلعـالم يف البنــى االجتامعيـة عــىل مـستو الفكــرة 

 .− أي شبكة العالقات اإلجتامعية −والشخص 
 املعارصة وكيف استطاعت أن تـسيطر عـىل لعل املدخل التقني يفيدنا يف فهم التكنولوجيا
 حمل شك وريب عنـد الـبعض مـن مثقفينـا ,جمال النفس اإلنسانية التي كانت إىل وقت قريب

ومتدينينا بسبب مسألة مد إمكانية اعتبار جمال النفس واالجتامع والتاريخ واألدب علام مثـل 
العلوم املادية األخر. 
ة الراهنـالعربيـة واإلسـالميةنـا اتائص جمتمع نتمكن من معرفـة خـص,ومن زاوية أخر 

 حلمل أمراض جديدة, لعلها تكون خطـوة مـن أجـل إرسـاء قواعـد ا واستعداداهتاوأمراضه
 ومـسخ هلويتهـا إدمـاج تعـيش حالـة تكالـب وحمـاوالت وهي ةإعالم عريب وإسالمي خاص
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البحثيــة وخـصوصياهتا الثقافيــة واحلــضارية بــشتى الوســائل وخمتلــف األســاليب واملنــاهج 
 خاصة تلك املتعلقة باملنهج احلفري والتفكيكي الصادرين عن املدرسة الفرنـسية, ,األكاديمية

 . رصاع أفكار أو بمعنى آخر رصاع حضاري,وذلك كله يف إطار الرصاع األيديولوجي
 :أما املنهج املتبع يف هذه الدراسة هو اآليت

 .التعريف باملصطلح/ ١
 .موضوع اإلعالم/ ٢
 .ج واألسلوباملنه/ ٣
 .نموذج الدراسة/ ٤

  : التعريف:أوال
هناك مجلة من املصطلحات يف املجال اإلعالمي, وكل فئة من هـذه اإلصـطالحات ختـص 
أحد املجاالت اإلعالمية املتخصص, وابتداء يف هذه الدراسة جيب وضـع التعريفـات لـبعض 

 .املصطلحات املرتبطة بموضوع الدراسة
التحليل هو عملية مالزمة للفكر اإلنساين ألهنا مرتبطة : Analysis )التحليل( تعريف/ ١

بطبيعة تكوينه, وهي إحد صفاته, تستهدف إدراك العالقة بني األجزاء املركبة للكل, ومـن 
خالل عزل العنارص البسيطة بعضها عن بعض ومعرفة خصائصها وسـامهتا وطبيعـة العالقـة 

 .)١(القائمة بينها
) العلـة( يمكـن معرفـة ,االتـصالوبـإدراك هـذا  ,)٢(ن أو أكثـرتبدأ بني متغـرييوالعالقة 

التحليل هـو عمليـة عقليـة مالزمـة " :بمعنى آخر ,)املسبب(و) السبب(أو لنقل  )املعلول(و
للفكر اإلنساين, تستهدف إدراك العالقة بـني متغـريين أو أكثـر بـاإلعتامد عـىل أسـاس مبـدأ 

 .)٣("السببية ومبدأ التأثري املتبادل 
                                                            

 .١٣, ص١٩٧٩اجلزائر  − حممد عبد احلميد, حتليل املحتو يف بحوث اإلعالم, ديوان املطبوعات اجلامعية −1
 .٨٢ص املرجع, نفس −2
 .٢٣٨ صفحة هامش أنظر نفسه, −3
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املحتو يف عرف علوم االتصال هـو املـادة االتـصالية : Content )املحـتو(عريف ت/ ٢
 .بني األفراد املتمثلة يف الكالم أو الكتابة أو اإلشارة يف شكل صور سلوكية خمتلفة

 )احلاجـة(هبذا التعريف نفهم بعد املادة االتصالية بني األفراد, إذ هـي قائمـة عـىل أسـاس 
 .ل وجوه النقص املوجودة يف املجتمع يف كافة جماالته املختلفةمن أجل إكام )الرضورة(و

األهداف يف صورة سـلوك حتكمـه قـيم وأعـراف  وومن نقطة االبتداء هذه حتدد احلاجات
 وتقاليد إجتامعية والتي تكون يف األخري املوروث الثقايف الذي يميز هذا املجتمـع أو بـاألحر

 ويكون شـبكة عالقاتـه اإلجتامعيـة يف حـدود املميـز املوروث الثقايف الذي يطبع سلوك الفرد
 .اإلجتامعي اخلاص به

 العملية اإلعالمية هي ظاهرة إجتامعية متحركة غري ثابتـة :)العملية اإلعالمية(تعريف / ٣
متفاعلة فيام بينها, تسعى لكشف االرتباطات العضوية بني خمتلـف العالقـات االتـصالية بـني 

 مثال لـه )س( ألن التغري أو عدم الثبات يدل عىل احلركة ; فاملتغري )لاملستقب/ املرسل (األفراد 
 تعني حركة هذا العنرص يف اجتاه ما, وعالقة )س(أكثر من قيمة عىل جمال التطبيق, وتعدد قيم 

 .التأثري والتأثر بني هذه املتغريات أو العنارص بغريه تعني مد التفاعل من خالل )س(
حلركته, االجتاه  وأو القيم املختلفة هلذا العنرصاملتغري والقيمة فة ويف األخري, من خالل معر

 .شبكة العالقاتأو باألحر عدد العالقات بالعنارص األخر نكون قد عرفنا 
 اإلتـصايل أو اخلطـايب بـني أفـراد )الفحـو( أو )املحتو( ل )التحليل(هنا تدخل فائدة 

 عملية عقلية تستهدف إدراك السبب :التحليل أنهألنه وكام مر معنا سابقا يف تعريف املجتمع, 
 ...?والناتج والعالقة القائمة بينهام عىل أي أساس تكونت وإىل ماذا ستصري
 .أما اآلن نمر إىل موضوع اإلعالم بعدما فرغنا من وظيفة التعريف

  :Object املــوضوع :ثانيا
غري ثابتة, إذن عىل أساس هذا عند تعريف العملية اإلعالمية بأهنا ظاهرة إجتامعية متحركة 

 هو املجتمع اإلنساين املتحرك ملعرفـة طبيعـة :التقديم التعريفي يمكن معرفة موضوع اإلعالم
العالقات بني أفراده, وحقيقة الـسلوك اإلجتامعـي هـل هـي قائمـة عـىل أسـاس الـدوافع أم 

 ?األسباب أم األهداف أم جمتمعة كلها أم بعضها
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أحكامـه وبالتـايل فاإلنسان, وعالقاته ختضع للقيم اخللقيـة,  من ألن املجتمع حركته نابعة
كـام جيـب املحركـة للـسلوك, احلقيقيـة األسباب والدوافع واألهـداف وهذا ناتج عن قيمية, 

 االجتاهات بتعدد املتغريات, ومن ثمة دوائر االتـصال وجممـوع ةالتذكري أن هذه احلركة متعدد
 .العالقات تتعدد تبعا
لظاهرة االجتامعية وخصوصيتها املنفردة هبا عـن الظـاهرة الطبيعيـة, يمكـن وبعد معرفة ا

معرفة الصعوبات القائمة يف وجه رجل اإلعالم, ولكن مع تقدم العلم وارتفاع مستو التقانة 
 االتـصالية, أصـبح مـن امليـسور لرجـل اإلعـالم أن خيـضع إحـد الـدوائر )التكنولوجية(

 : ذلك بمعطيات العلوم التاليةاإلجتامعية لإلختبار مستعينا يف
 .علم النفس الذي هيتم بالبعد الفردي/ ١
 .علم اإلجتامع املهتم بالبعد اإلجتامعي/ ٢
علــم وظــائف األعــضاء املهــتم بالــسلوك الفيزيولــوجي وعالقتــه باجلانــب النفــيس / ٣

 .لقراروباملؤثرات السمعية والبرصية عىل اجلملة العصبية ومن ثمة التأثري عىل اإلدراك وا
وبعد هذا التعريف اإلجرائي املخترص ملوضوع اإلعالم ندخل إىل جمال التعرف عىل املنهج 

 .واألسلوب املتبع يف العمل اإلعالمي
  : املنهج واألسلوب:ثالثا

إن العمل اإلعالمي باعتباره عملية بحث يف الوسط اإلجتامعـي, تتـصدره مـشكلة حتديـد 
 وهذا املشكل القائم موجود يف البحوث العربيـة حيـث ,موقعه من املناهج واألدوات البحثية

 ?Technique) أسلوبا( أم Method) طريقة(اخلالف مركز حول إعتبار اإلعالم 
لكن الدراسات والبحوث الغربية ال يوجد عندها هذا التعارض القائم, ألهنـا مـن حيـث 

وهـذا راجـع  النفعي, الوظيفي, وهذا لإلستعامل Techniqueألسلوب باالتطبيق ال هتتم إال 
فعرفـت بالعقـل العمـيل أو  الغربيـة; − العقلية التي بنيت عليها الذهنيـة األوروبيـة ةللرتكيب

 .التطبيقي وبالربامجايت يف أمريكا أو باألمربيقي
لذا نشهد مد التقدم املهول يف الوسائل واآلالت التطبيقية عند اإلنسان الغريب بل يمكـن أن 

 ?كيف: ا حضارة الوسائل, ألن السؤال املطروح دائام يف ذهن األورويب هونطلق عىل حضارته أهن
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فإذا قمنا بعملية مقارنة بني التقدم التقني يف الوسائل اإلعالمية بني رجـل اإلعـالم العـريب 
واملسلم ورجل اإلعالم الغريب واألمريكي, بكل سهولة يمكننا أن ندرك البون الشاسع بينهام, 

ال جمال للمقارنة, وهذا شيئ بـدهيي بحكـم التخلـف العلمـي واهليمنـة بل يف بعض األحيان 
األيديولوجية واالستالب الثقايف والسيايس الذي مورس عـىل العـامل اإلسـالمي مـن خـال ل 

 واإلسـالمية, ومـن خـالل ة اإلستعامر األورويب املبـارش للـشعوب العربيـ:آليتني إثنتني ومها
ا الـرسي موصـول بـاإلمالءات الغربيـة ممـا يـشوش أجهزة حكومات يف كثري األحيان حبله

 .الرؤية عن إدراك مكامن القوة والضعف احلقيقية وهذه ثانية األثايف
ولذا يبقى الباحث العريب واملسلم دائام, رهني التعريفـات الكالسـيكية, والبحـث عـام إذا 

 ?عد التجريبية األخر, أم ليس علام ب−كان اإلعالم كباقي العلوم األمربيقية 
 .نقطة االستفهام هذه, الزمة تتابع الفكر العريب واإلسالمي املعارصين دائام

من خالل التعريف السابق ملوضوع اإلعالم واملساحة التي يتحرك فيها, بكل سهولة نقول 
 يعتمد مناهج علم اإلجتامع وعلم النفس وعلم وظائف األعضاء, وهلـذا − أي اإلعالم −بأنه 

 .واإلستقراء واملقارنةنجده يعتمد اإلحصاء 
 :أما اجلانب األسلويب هو األهم يف هذه الدراسة ويتلخص كاآليت

 :Who Sender )املرسل(من / ١
 حتديد النوايا واألهداف/ أ    
 حتديد االجتاهات/ ب    
 .الكشف عن السامت الشخصية واإلجتامعية/ ج    

 :What (Contentاملحتـو (ماذا / ٢
 صالالكشف عن وظائف االت/ أ    
 الكشف عن السياسات واألهداف/ ب    
 الكشف عن األنامط واملعايري االتصالية/ ج    
 الكشف عن مراكز االهتامم/ د    
 .الكشف عن مراكز تدفق املعلومات/ ـه    
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 :Whom (Receiverاملستقبل (ملن / ٣
 دراسة األنامط الثقافية والفكرية والعقدية/ أ    
 دراسة التغري يف هذه األنامط/ ب    
 .طرق حتقيق الغايات واألهدافدراسة / ج    

 :أما تفسري املعطيات يكون من خالل
  )١(:Motivesالتفسري على أساس الدوافع / ١

يعنى هذا النموذج بتفسري سلوك الفرد داخل املجتمع, أو السلوك اإلجتامعـي مـن خـالل 
ف يمكـن أن يعـرف األهداف والنوايا; فالنية مرتبطة بالضمري وال يمكن مشاهدهتا, لكن اهلد

 .احلاجة يتحدد اهلدف والنية والوسيلةمن خالل السلوك, وبالتايل حسب نوعية 
 : حتديد الفئات االجتامعية اخلاضعة هلذا املعيار كاآليتوهنا يمكن

 .عن مراكز االهتامم يف املجتمعتفيد يف الكشف : Subject Matter فئة املوضوع/ أ
جمموعـة : وهـي ثـالث جمموعـات: Trend & Attitude & Directionفئة االجتاه / ب

 .Neutral )املحايد(و ,Unfavorable) املعارض(, وFavorable) املؤيد(
 .االجتاه اإلجيايب املطلق/ ١  :تصنف إىلاملؤيد وجمموعة 

 .االجتاه اإلجيايب النسبي/ ٢        
 .االجتاه اإلجيايب املتوازن/ ٣        

 :تصنف إىلاملعارض وجمموعة 
 .اه السلبي املطلقاالجت/ ١  
 .االجتاه السلبي النسبي/ ٢  
 .باإلجياباالجتاه السلبي الصفري الذي ال يبدي أي جانب سواء كان بالسلب أم / ٣  

                                                            
 .٢٤١ − ٢٤٠ صص سابق, مرجع احلميد, عبد حممد −1
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هتدف إىل حتديد السامت لألشخاص واملجتمعات ومـن خالهلـا  :Goalsفئة األهداف / ج
 احلقيقي, والكـشف Actorالفاعل يمكن الكشف عن مراكز التوجيه احلقيقية يف املجتمع أي 

 .عن الصفوة وصانعي القرار
  :)١( Causesالتفسري على أساس األسباب / ٢

 تؤدي إىل معرفة طبيعة السلوك, وبالتايل يمكن كشف دوافـع الفـرد ,معرفة السبب األويل
 عىل هذا التفسري أو احلدث, وباإلنسان هي الظروف واملالبسات املحيطة األسباب و.وأهدافه

 .األمرعليه سيصري إىل ماذا التنبؤ أو معرفة ي إمكانية يعطاألساس 
وبام أن النتائج تتفاوت يف ارتباطها ويف عالقاهتـا بالوقـائع واألحـداث كأسـباب, يمكـن 

 .تفسري سبب القوة والشدة, أو الضعف واالنعدام يف ردود األفعال والسلوك بصفة عامة
  :)٢( Functiosالتفسري على أساس الوظائف / ٣
سري عىل أساس الوظائف يؤدي إىل الكشف عن إمكانيـة الفـرد يف اإلطـار اإلجتامعـي التف

) الوسـيلة(حتديـد  العام والدور الذي يلعبه يف النسق العام للحركة االجتامعية, وبالتايل يمكن
 .)الوظيفة(و) االجتاه(و

  )١٩٩١ حرب اخلليج( : منوذج تطبيقي للدراسة:رابعــا
إلسالمي اليوم, يراه يف موج من االضطرابات بني القيم العقديـة ا إن املتقيص لصورة العامل

 إعالمية ملنطقة −واالعتبارات السياسية والرضورات االقتصادية, ولو تصفحنا اخلارطة اجليو 
 :البحر األبيض املتوسط نجد ما ييل

ة إمتداد خيوط شبكة إعالمية كبرية يف أوروبا بأكملها تـسري وفـق الـسياسة األمريكيـ/ ١
 .اجلديدة واملتمثلة يف املرشوع العاملي اجلديد, أي عهد ما بعد مرشوع مارشال

 )عملية تـسليط الـضوء(وقوع الشامل اإلفريقي الذي ينتمي إىل العامل اإلسالمي حتت / ٢
بواسـطة مـد اإلعـالم الغـريب خيـوط شـبكته  )اإلدراكاسـتقطاب االنتبـاه وعمليـة (عليه, و

                                                            
 .٢٤٢ − ٢٤١ صص نفسه, −1
 .٢٤٣ − ٢٤٢ صص احلميد, عبد حممد −2
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 م ١٩٩١ وهذا ما كشفته حرب اخلليج يف شهر يناير .ل اإلفريقياألخطبوطية عىل فضاء الشام
عند أول يوم إلندالع احلرب, حيث قالت وكاالت األنباء الغربية بأنه تم القضاء عىل العـراق 

 .ثم بدأ الرتاجع
وهذا ما يفرس التبعية املطلقـة إلعالمنـا ألنـه ال يملـك اخلـرب ألنـه ال يملـك املـصدر وال 

 . ومن ثم حتليلهالوسيلة جلمع اخلرب
ونستنتج من هذا أن عملية احلصار اإلعالمي هذه عن طريق مد شـبكة األقـامر الـصناعية 

 حيـارص العقـل العـريب )خلق حميط معني عملية(واهلوائيات عىل فضاء الشامل اإلفريقي, هي 
هلوائيـات وجيعله يف شبه عزلة عن العامل اآلخر; ويف حالة رشود وذهول فال يتأثر إال بام تفرزه ا

من أنزيامت تعترب عامل توجيه لعقل مسلم شـامل أفريقيـا, وهـذا بالفعـل مـا أفرزتـه حـرب 
 .غونانتالب األمريكية لوزارة الدفاع األمريكية التابعة cnnاخلليج عن طريق شبكة 

 )عملية إحياء(بمعنى آخر, أنه واقع حتت عملية دراسة أفكاره وتوجيهه حسب إرادة املنوم 
 أو باألحر البد من سؤال يتعلق ,السلوك فيام بعد, وهنا البد من سؤالني) اطإرش(من أجل 

 )الكيفيـة(, وإذا متكنـا مـن حـل العنـرص األول )الـسببية( واآلخـر )الكيفية (:بعنرصين مها
 .)السببية(ألمكننا من حل العنرص الثاين 

خطتهـا يف حماربـة  نبحث من خالله كيفية تطبيق شبكة اإلعالم الغريب :العنـصر األول  / أ
فكرة ما, تظهر عىل تضاريس اخلارطة السياسية للشامل اإلفريقي, ويف حـصارها وعزهلـا عـن 

 .بقية العامل
 التـي ,"علـم الـنفس اإلكلينيكـي"أن اخلطط املعتمـدة هـي خطـط  :يف البداية نقول  

ات اآلليـ" دراسة كيفيـة اسـتعامل نحن إذن أمام .تدرس السلوك اإلنساين حتت ظروف معينة
 وتوظيفها عن طريق توجيـه تأثرياهتـا إىل اجلمهـور عـن طريـق اسـتقطاب انتباهـه "النفسية

الضوء والظالم, شدة اإلنارة وضعفها, والـصوت مـن خـالل رفـع نـربة الـصوت بحركات 
 . اإلشاعة والتضليل,وخفضها, واحلركة نقصد هبا التشويش

 "احلرمــان" :ا تــتلخص يفإذ عنــد حتليــل عنــرص الكيفيــة إىل مركباتــه البــسيطة, نجــده
حـرب " اللذين يسلطان عـىل دائـرة املعنـي بـاألمر, واملثـال الـذي اخرتنـاه هـو "الكف"و

 : والتي مرت بثالث مراحل وهي"اخلليج
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 هتيئة الرأي العـام حلـرب اخللـيج عـن طريـق التحـدث عـن القـدرات :املرحلـة األوىل  
ــة يف األســلح ــة املتمثل ــه التدمريي ــدفع العــسكرية للعــراق, وقوت ــة, وامل ــة والنووي ة الكياموي

منطقة  من األسباب املختلقة من أجل إضفاء الرشعية عىل حرب أمريكية يف ,إلخ ...العمالق
 .الرشق األوسط وفق إسرتاتيجية الدومينو

 :هي الدخول يف احلرب بعد إجياد املربر السيايس واملتمثل يف نقطتني مها :املرحلة الثانيـة  
  كقوة إقليمية يف منطقة اخلليج هيدد السالم يف منطقـة الـرشق األوسـط, العراق:النقطة األوىل

 .البد من وجود التوازن االسرتاتيجي العسكريو
أما النقطة الثانية; فهـي احـتالل العـراق للكويـت كـان الـسبب املبـارش, حيـث وصـف 

ة إلدانـة بالالإنساين واالعتداء عىل السكان وترويعهم, ومن ثم تتابعت قرارات األمـم املتحـد
, وانتهاك العراق عن طريق احلصار االقتصادي وإخضاع العراق عن طريق التصفية العسكرية

سيادته من خالل جلان التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل, ومنع الدواء والغذاء عن شعبه ممـا 
 .أد إىل وفاة مليون طفل وانتشار األمراض

إلعـالم الغـريب هلـذا الغـرض, وحتـت إندالع احلرب وتوظيف شبكة ا :املرحلة الثالثـة  
 .CNNمراقبة البنتاغون األمريكي, والوحيد الذي سمح له بنقل األخبار عن كثب هو شبكة 

  :األهـداف
يقيض التوازن اإلسرتاتيجي يف منطقة الرشق األوسط, من أجل حتقيق نظرية أو قاعدة / ١

 القوة الضاربة يف الـرشق ين وبقائهالكيان الصهيوبعدم وجود أية قوة إقليمية, معناه محاية أمن 
 .األوسط
هـو عمليـة يـراد مـن من أجل السالم يف الرشق األوسط,  :تدمري العراق حتت عنوان/ ٢

القطب الواحد من ورائها مترير املرشوع الدويل اجلديد يف طبعته األمريكية, والقائم عىل فلسفة 
 .ل سابقا يف االحتاد السوفيايتبدل وجود قطب ثان معارض واملتمثحيث التوجيه السيايس, 

وجود نظـام دويل جديـد, معنـاه وجـود قـيم كونيـة جديـدة تـستمد مفاهيمهـا مـن / ٣
 التعدديـة والتـسامح, مـن أجـل تكـريس , الليرباليـة,, حقوق اإلنسان املزعومةالديمقراطية

 .. اجلديد وفق أطروحة هناية التاريخ لفوكو ياماSystemالنظام 
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 الذي ظل قـائام ألربعـة عقـود خلـت عـىل مـرسح Dualitéأ الثنائية وهذا بعد حتطيم مبد
 .السياسة العاملية, إذن القضية لعبة أمم جديدة

حمارصة اإلعالم الغريب للعامل اإلسالمي وعزله عن منطقة الـرصاع أيـام حـرب اخللـيج إن 
 أشـاعت الفـوىض يف النفـوس والقلـق إىل درجـة اهلـوس, كـام "حرمان"كان بمثابة عملية 

وال الغـرب,  ألن الذي يملك اخلرب ووسائل نقله دائـام هـو .أشاعت احلرية والذهول واليأس
 عـامل الفـوىض واإلشـاعة احلقيقـة معناهـا وتـضيع يفيسمح بتمرير إال مـا يريـد, هنـا تفقـد 

 .والتوجيه
 الغموض xاألمهية = اإلشاعة : قاعدة

 واحليوية التـي بإمكاهنـا مـساعدة مجيع األنشطة العقليةكف هذه, أدت إىل احلرمان عملية 
وتوسيع دائرة الرصاع التي خيشى الغرب عواقبهـا, كـل  العراق وفك احلصار املرضوب عليه

فكرة الالفعالية يف النفوس, وهتيئة العقول والضامئر لتقبل النظـام الـدويل هذا من أجل تثبيت 
 ..اجلديد من زاوية االستسالم لألقو وال جدو من املقاومة

 واصلت شبكة اهلوائيات عملية إفراز أنـزيامت جديـدة تـصبها يف , هذه اإلسرتاتيجيةوفق
الشامل األفريقي, بعـد حمارصتـه مـن كـل اجلوانـب طبعـا, بـل سكان القالب الفكري لعقل 

 مـرص والـسعودية :وصلت إىل حد إحالل القطيعة بينه وبني دول مرشقية عربية مـسلمة مثـل
هذا يعترب من الوجهة اإلسرتاتيجية أن أمريكا استفادت من وسوريا بسبب مواقف ساستها, و

د األوىل والتي مل تؤثر إال عىل مرص من خالل عزهلا عن العامل العـريب, ولكـن يجتربة كامب ديف
هذه املرة ازدادت مساحة بقعة الزيت التي سكبتها الواليـات املتحـدة, ومـن ثـم حتقـق هـدفا 

 الساحة السياسية العربية عىل نفسها شطرين, مما حيقـق تكتيكيا عىل املد القريب وهو تقسيم
فيام بعد عملية جلد الذات بدل االنتباه لألهداف احلقيقية من وراء كل هذه احلركـة املـشوشة 

 وهكذا مرة أخر كرست عمليـة التجزئـة يف العـامل العـريب .آللية االنتباه عند اإلنسان العريب
 األمريكـي, وبالـرضورة سـتكون هنـاك −األورويب واإلسالمي, وتأكيد الوحـدة يف الغـرب 

يقوم هبا اإلنسان العريب واملسلم وسط ذلك املحيط الذي نـسجت  أفعال وسلوكات مرشوطة
 .ناريوهات املستقبليةيأطرافه هناك, حتت مرأ ومسمع من الدوائر املختصة بفن الس
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يافه وأيضا عدم وذلك من أجل تأكيد عدم جدو عمل الفكر القومي العريب بمختلف أط
, ألن هذا النوع من اخلطابات مناهض بـام يملكـه مـن القـيم الديني التقليديفعالية اخلطاب 

 :احلضارية لقيم الغرب الكونية الوضعية, ولتوضيح الصورة إليك بمثالني
 وزعـامء التيـار القـومي العـريب يف كـل مـن اجلزائـر  الدينعلامءوقوف  :الصورة األوىل 
وإحبـاط األهـداف ودعمـه بالوسـائل املمكنـة  جانب العـراق إىلاليمن وتونس والسودان و

 .احلقيقية ألهنا معركة حضارية
يف الطرف املقابل, صدور فتاو ومـن مواقـع مـسؤولة, تقـول أن مـن  :الصورة الثانية 

قاتل مع العراق ومات مل يمت مسلام ألن النظام العراقي لـيس نظامـا إسـالميا بـل هـو نظـام 
 .بعثي

د والتعارض والتباين بني املـوقفني يـؤدي إىل متييـع القـضية, ووقـوع اإلسـالميني فالتضا
والقوميني يف حلبة رصاع موهومة بسبب أن كل من الطرفني املضاد واملنارص متيز خطاب كـل 
منهام بصبغة الوثوقية واملطلقيـة بحيـث ال يمكـن أن يـشك يف مـصدريتيهام ألهنـام يـستمدان 

 وإصدار احلكم من مصدر واحد وهو الكتاب والسنة, وهذا كله مـن رشعية الترشيع واالفتاء
أجل تغطية القضية الرئيسة هي الغرب واملرشوع اجلديد, وهتميشها عن ساحة الرصاع الدويل 

 .وجمال الرؤية اإلسرتاتيجية للخارطة السياسية
 طرف يمثل أما اجلمهور املتتبع لألحداث أثناء احلرب, هو يف درجة املنفعل واملتعاطف مع

, وبالتايل فاجلمهور سيكون يف مرتبة )الشخصية الكاريزماتية(عنده املثال والقدوة واألنموذج 
 بمعنى قارئ يف درجـة الـصفر غـري ,احلكم أو احلاكم عىل ما حيدث بدافع العاطفة واالنفعال

عربية منها مدرك للعبة األيديولوجيا التي تريد توريط كافة القو القومية واإلسالمية سواء ال
أو تلك املنتمية للعامل اإلسالمي أو حتى التي كانت يف وقت الرصاع ما بني الكتلتـني الـرشقية 

عدم اإلنحياز التي كانت تريد أن تكون قـوة ثالثـة دول والغربية حتسب عىل ما يعرف بمنظمة 
  من أجل أن تورط كل هذه القـو يف رصاع عـىل مـستو رفيـع جـدا وفـق نظريـة,يف العامل

 .الدومينو حتى يتسنى إعادة تشكيل اخلارطة من جديد ولكن وفق التصور األمريكي
 : توضح املفاهيم اإلسرتاتيجية اجلديدة نفسيةويمكن أن نمثل هلذا التحليل بخطاطة
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 أننا إذا سـلطنا حزمـة ضـوئية شـديدة عـىل العـني ,نعلم من طريق علم وظائف األعضاء
مة الضوئية ثم نقلها إىل املراكز العصبية اخلاصة بالرؤيـة; سوف تقوم العني باستقبال هذه احلز

 .فترتمجها ثم تكون هناك عملية رد فعل انعكاس
 :لكن الصورة األقرب للمثال هي

 )مثري( أي )منبه(األقامر الصناعية 
 )مستقبل(شبكة اهلوائيات 
 )ذاستجابة وتنفي( )موضوع التأثر(الشامل األفريقي 

شاعر حتت آالت إلكرتونية, أي هناك جسم من عظم وعـصب يف هكذا تصنع األفكار وامل
 للمتفـرج; فيجعلـه )التنبيه(قبضة آلة من حديد; فالتلفاز ما هو يف احلقيقة إال آلة تقوم بعملية 

 املــؤثرات واالحيــاءات, وعــن طريــق اللــون )اســتقبال(ليقــوم بعمليــة ) اســتعداد(يف حالــة 
 وبعـد )تـأثر(ذهن; فيكـون يف أول األمـر عمليـة  يف الـ)االنطباع(والصوت واحلركة يتكون 

 الذي يؤدي بدوره )االقتناع( يتولد ) املكرراإلحياء( الفعل بانتظام وعن طريق )تكرار(عملية 
, ويف األخـري أصـبح )االستجابة الـرشطية(, هذه هي )مرشوط( بفعل أو سلوك )اإلحياء(إىل 

 ..ريخ ومقرر املصرياإلعالم صانع االنطباع واالقتناع وموجه حركة التا
العامل العـريب هبذه اآللية النفسية, حيدث اخلري والرش الذي أوحته األقامر الصناعية إىل عقل 

 من أجل إحداث حالة تعفن مريض يف دائرة األفكار وهي املعنيـة بـاألمر يف هنايـة واإلسالمي
 .املطاف

 ظاهرة انتشار اهلـوائيات يف اجلزائر :مثال آخـر
 األمر, نجد أن أول من اقتنى اهلوائيـات هـم أفـراد ينتمـون إىل فئـة املرتفـني لو تتبعنا/ ١

املرتبطني من حيث االنتامء الفكري بالغرب; فأرادوا من خالل هذه اهلوائيات اإلبقاء عىل هذا 
 رئة ثانية لأليديولوجيا الغربية للتنفس من خالهلـا يف أنشأوااالتصال وهم يف اجلزائر, وبذلك 

ثـاين (, وتنفـث فيـه زفـري الغـرب )األوكـسجني(زائري; فتستنشق هواءه النقـي املجتمع اجل
 وكذلك مترير األفكار واملفاهيم عـن طريـق الـصورة املـشكلة بالـصوت ,)أوكسيد الكربون
 .واحلركة واللون



٢٠٢  

هذه الفئة أدت إىل وجود عـدم التـوازن يف البنـى اإلجتامعيـة; فحطمـت بنـى قديمـة / ٢
جديدة عن طريق توريد اهلوائيات إىل اجلزائر مـن خـالل فئـة املرتفـني وأنشأت بنى إجتامعية 

 .واملحسوبني عىل الفرنكوفونية كثقافة وقيم
زيادة عـىل إحـداث تغيـري يف البنـى اإلجتامعيـة, قـد تـم إحـداث فـوىض يف اجلانـب / ٣

آخـر اإلقتصادي للفرد واملجتمع عىل حد سواء, إذ االسترياد يتم بالعملة الصعبة ومن جانب 
فاملال املوجه إىل هذا النوع من االستهالك هو جهد غري مستثمر كان مـن املفـروض أن يوجـه 

 بل حتى األفراد حمدودي الدخل يقتنون هذا النوع من احلاجيـات .حلل أزمة البالد اإلقتصادية
 ألن , فإنام يدل عىل دائرة االستقطاب التـي وقـع فيهـا هـؤالءءالكاذبة, وإن دل األمر عىل يش

النفس تبحث دائام عن اجلديـد ومولعـة بتقليـد األقـو الـذي تـر فيـه األنمـوذج واملثـال 
 .والقدوة
اهرة تدل عىل مد فالح الغرب يف إحداث بنيات جديـدة يف البنيـة الفكريـة, ألن ظال/ ٤

 إذ املقتنـي جلهـاز اهلـوائي ,عملية اإلستهالك هذه تدل عىل استهالك للمفاهيم والقيم الغربيـة
ه تغري يف سلوكياته اليومية, من خالل مـشطة الـشعر ونوعيـة اللبـاس وطريقـة األكـل وقع ل

 ...وامليش والكالم
الصورة تصل عن طريق الصوت الذي حيمل اللغة التي هي يف احلقيقة هيكل املفـاهيم / ٥

ت  إذ ظهرت يف استعامالت األفراد اليومية كلام− أي اجلانب الثقايف −والقيم واألفكار الغربية 
طلحات أخر, بـل األدهـى صومصطلحات جديدة بدأت تطفو عىل السطح مقابل غياب م

 التي يـنص الدسـتور عـىل أهنـا اللغـة −من ذلك هو استعامل اللغة األجنبية بدل اللغة العربية 
 .−الرسمية للدولة اجلزائرية 

ة واملتمثلة عن طريق اللون واحلركة يتم نقل السلوك والتقاليد ومظاهر احلضارة الغربي/ ٦
 هندسة البناء وهياكل السيارات وطبيعة الطرق املعبدة وكيفية بنـاء املـدن مثـل جعـل دار :يف

 كـام جـاء يف خمططـات −البلدية أو الوالية هي مركز املدينة بدل املسجد الذي كان يف السابق 
ي عندها  يعد نقطة املركز التي تلتق−مرشوع ألف قرية وقرية للرئيس الراحل هواري بومدين 

 .مجيع هنايات اخلطوط املوجه شعاعها نحو املركز
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, هـذا اخلطـاب الـذي مـازال يعتمـد الطـرق يص فعاليـة اخلطـاب الـوطني تقل:اهلــدف
ومن ثمة يضيع اجلهـد وربـام تتقـزز الـنفس .. .التقليدية التي تعترب عبثا أمام هذا املارد الغريب

أقو منه لتمكنه من نفـوس  ه, ألن العدووتصل إىل درجة الشعور بتفاهة العمل وعدم جدوا
 .)الفؤاد(و) البرص( و)السمع (:اجلامهري بسيطرته عىل منافذ احلس املعرفية

هذه هي عملية تلويث األفكار التي ال متلك قوة الدفاع عـن نفـسها, وبالتـايل ليـست هلـا 
 هكـذا متـت .ةسلطة الرقابة التي تفرضها عىل كل ما ينقل أو هيـرب عـرب النواقـل التلفزيونيـ

 ووقع يف املشكل األخالقـي بمعنـى أصـبح يف حالـة ,للفرد اجلزائري )التصور(عملية تشويه 
استعداد لإلصابة بالتعفن, ومن ثمـة يـصاب الفكـر بالـشلل, ألنـه حـرص بـني نـوعني مـن 

 )إحبـاط فاعليـة الفـرد(, ومـن خالهلـام يـتم )الكـف(و) احلرمان (: مهاPsycose )الذهان(
, وتكريس عملية اإلسقاط واإلختزان للعوامل النفـسية الـسلبية فـيام وراء )قاومةامل(وحماولة 

 .)١()القابلية لإلستعامر(الشعور, واالستعداد لإلصابة باملرض
 معني يطبع سلوك الفرد وحيدث تغيريات عميقة عـىل  إجتامعي− هذا معناه خلق جو ثقايف

 .املستو النفيس والعقيل لإلنسان
دلية ثابتة بني اإلنسان وحميطه اإلجتامعي, ألن الفـرد مقيـد إىل حـد كبـري إذن ثمة عالقة ج

بالظروف التارخيية واجلغرافية هلذا املجتمع, قد حيـدث أكـرب انحـراف عـىل مـستو الـدائرة 
 .الشخصية

 ,لذا يعمل الغرب من خالل إعالمه عىل تكريس عوامل سلبية يف تكوين البنية اإلجتامعيـة
 .ربويا عىل عملية التنشئة االجتامعية للفردلينعكس ذلك بدوره ت

نحن نريب بتغيري الظروف التي يعيش فيها " :إذن العالقة معامل جربي, وكام يقول عفيفي
الفرد, كام أننا نغري البيئة عن طريق تغيري الفـرد, ضـمن إدراك للعالقـة العـضوية بـني الفـرد 

 .)٢(واملجال الثقايف

                                                            
 صـص األوىل, الطبعـة العـريب, لإلعـالم الزهراء دار نبي, بن مالك عند االجتامعي التغيري :القرييش عيل −1

١٢٦−١٢٥−١٢٤. 
 .٤ رقم اهلامش انظر ,١٢٧−١٢٦ صص املرجع, نفس −2
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 ويظهـر لنـا جليـا أن , يف هـذا الوسـط اإلجتامعـي)جبالوا(و) احلق(هكذا تغري مفهوم 
 من صنع الغرب; فـأين هـي )النقص(بـ, والشعور )العنف( و)التقدم( و)التخلف(مصطلح 

 ..جدو اخلطاب العريب ثالثي القوائم سالف الذكر وسط هذا املحيط العفن
ب يقـوم هبـذه التي جعلـت الغـرالدوافع  أي ما هي ,)السببية(هنا نصل إىل العنرص الثاين 

 واجلـواب هو?الفكر والنفسالعملية عىل مستو : 
الغرب بصدد تصدير مرشوعه الدويل اجلديد; فعمل عـىل هتيئـة الـرأي الـدويل العـام / ١

 .القطب الواحدالقائم عىل أساس  New Systemالنظام اجلديد لتقبل 
الثالث بام فيها العامل تصدير الوسائل واآلالت وفائض املنتوج الصناعي إىل دول العامل / ٢

 : جعله سوقا للتجارة الغربية يتم من خالهلا حتقيق أمرين إثنني:العريب واإلسالمي, اهلدف منه
للتجارة الغربية من أجل ممارسة اهليمنة الداخلية   تصدير املنتوج يفتح سوقا جديدة:األول

من أجـل الكرب العاملية واخلارجية يف عامل التجارة واالقتصاد, إذ قلة من أصحاب الرشكات 
 عىل الربح املتعاظم يقومون بفتح فروع لرشكاهتم خارج دوهلم بسبب العاملة الرخيصة احلفاظ

 واملحافظة عىل بيئتهم من التلـوث ونظـرا لـوفرة املـواد األوليـة مما يقلل من تكاليف اإلنتاج,
ح تزايـد التـرسيح, وهـذا  وهلذا يرسحون مئات العامل يف بلداهنم, إذ كلام تزايد الربالرخيصة

أخالقية لسياسة العوملة اإلقتصادية, وهي من منظـور علـم االقتـصاد  كله وفق اسرتاتيجية ال
السيايس من أجل توجيه اهتامم الفرد نحو كيفية املحافظة عىل منـصب عملـه معنـاه املحافظـة 

رياته فقط,  سكان العامل يتمتعون بخ١/٣عىل مصدر رزقه; فال عجب إن وجدنا بعد ذلك أن 
 ..وهذا ما ينذر برجوع ثورات الفقراء عىل األغنياء

 تصدير القيم الكونية اجلديدة من خالل اآلالت والوسـائل مـن أجـل إلغـاء مبـدأ :الثاين
التاميز واخلصوصية الثقافية والعقائدية واأليديولوجيـة وبالتـايل تـسهيل عمليـة االسـتقطاب 

يم احلـضارية يف منـاطق تواردهـا الـذايت وحمـو واالستالب الفكـري, ويف األخـري رضب القـ
 .. واهلوية)الذات(

٣ / حتقيق قاعدة التوازن االسرتاتيجي من خالل عدم السامح ألي قـوة عـىل املـستو
, حتـت عنـوان حتقيـق الدول العامل الثالـثاإلقليمي بالظهور خاصة إذا كانت من جانب 
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 . كـضامن لتحقيـق املـرشوع اجلديـدالكيـان الـصهيوينالسلم واألمن العاملي وبقاء دولة 
بـني منظمـة التحريـر ) وثيقـة األمـن مقابـل الـسالم(وليس أدل عـىل ذلـك مـن توقيـع 

إهيود باراك يف البيت األبيض وبرعايـة الـرئيس  والفلسطينية برئاسة املرحوم يارس عرفات
, وهي اخلطوة التـي أخرجـت املنظمـة مـن ١٩٩٨ أكتوبر ٢٣األمريكي بيل كلينتون يوم 

دائرة الرصاع العريب اإلرسائييل, وحتويل مهمة السلطة الفلسطينية مـن حتقيـق االسـتقالل 
واســرتجاع األرايض املحتلــة وعــودة الالجئــني إىل مهمــة أمنيــة ضــد القــو املناهــضة 
لإلحتالل, كام قامت الـسلطة الـصهيونية بقـضم املزيـد مـن األرايض يف الـضفة الغربيـة 

 .فوهتديد املسجد األقىص الرشي
  ؟ملاذا اإلعـالم البديل :خامتة

إن اإلنسانية عىل أبواب األلفية الثالثة, لتـدخل مرحلـة تارخييـة جديـدة, حيـث الـرصاع 
سيزداد حدة, ويبلغ مداه, بني القيم الكونية الوضعية الغربية املمثلة يف النظام الـدويل اجلديـد, 

 إذ نـر أن .الكونفوشيـسية الـصينيةوبني القيم احلضارية العربية اإلسالمية والقيم احلضارية 
; فمبـدأ الزوجيـة مبثـوث يف أرجـاء  لن يكتب هلـا النجـاحللعامل ولإلنسانية يةحادية القطباأل

الكون الفسيح ويعد سنة من سنن اهللا الكونية يف هذا العـامل, كـام أن الـرصاع والتـصادم سـنة 
 ويف االصطالح الفلـسفي املنطقـي )التدافع(بـتارخيية دورية وهو املعروف يف املنطوق القرآين 

 .)مبدأ األضداد(بـ
وبام أن اإلعالم حيتل املرتبة األوىل يف جمال الرصاع الراهن, باعتباره أداة االجـرتاح الفاعلـة 
يف خمططات احلرب السيكولوجية ويف اجلراحة النفسية وغسيل األدمغة وتوجيه الرأي العـام, 

صو وحيوية واسرتاتيجية العتبارات كثرية نوجزها نجد أن احلاجة إىل إعالم بديل رضورة ق
 :فيام ييل من النقاط

من أجل إعادة تشكيل اإلنسان يف بنيته العقلية والنفسية تشكيال جتعله حمـصنا وعارفـا / ١
لذاته يف جذورها التارخيية ورصيدها احلضاري وقيمها الثابتة, وينسحب هذا عىل كل رشائح 

 .برشي متجانس يف مشاعره وتصوراته وحركتهاملجتمع من أجل تكوين نسيج 
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اإلعالم البديل لـه دور يف امتـصاص الكثـري مـن مظـاهر التطـرف والغلـو واحلـامس / ٢
األعمى, وتفتيق لكثري من الذهنيات الضيقة التي مل تتسع حتى ألبجديات املعرفـة اإلسـالمية 

 .والتفكري العلمي اجلاد والبناء
رم الرسمي مـن أجـل اسـتغالل أمثـل حتـى ال تنـشغل توفري اجلهد عىل جهات يف اهل/ ٣

باألمور الثانوية الناجتة أساسا عن غياب منابر الرتشيد وجتاهل التحديات اخلطرية التـي تعـاين 
 .منها رشائح إجتامعية واسعة وانعكاساهتا السيئة عىل جانبهم العقيل والسلوكي

 ساحة اإلعالم الدويل وجيعلـه حضور اإلعالم البديل سيحقق التوازن االسرتاتيجي يف/ ٤
رشيكا لقنوات وشبكات اإلعالم الغـريب واألمريكـي, لـذا البـد مـن تطـوير الوسـيلة حتـى 

 .تستطيع تبليغ الرسالة
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  املبحث الرابع

قراءة يف األصول ،فلسفة اإلقتصاد الغربي  
  :مدخل للدراسة

فقد كـان الفـائض يف  , حتى األمس القريب من أقو البلدان إقتصاديا تعترباليابانكانت 
 بليـون دوالر ويف سـنة ١٠ ,١٩٨٠ بليـون دوالر ويف سـنة ٠١, ١٩٧٠ميزان مدفوعاهتا سنة 

 بليون دوالر, ويف اخلط املـوازي كـان العجـز بـني يف ميـزان املـدفوعات ٧٠ أكثر من ١٩٨٦
اطل  بليون دوالر, بمعنى أن اليابان مسؤولة عن نحو مليوين أمريكي ع٣٠األمريكية أكثر من 

 دوالر, يف حـني وصـل دخـل ٢١٢٠٠ نحو ٢٠٠٠آنذاك, كام أن دخل الفرد الياباين بلغ سنة 
مـارفن ( دوالر, ولقد ذكـر صـحفي وكاتـب أمريكـي إسـمه ١٧٠٠٠الفرد األمريكي نحو 

 :)املؤامرة اليابانية(يف كتابه املعنون ) وولف
سـباب التفـوق اليابـاين  ويـذكر مـن أ"بأن اليابان ختطط للسيطرة عىل اإلقتصاد العاملي"

 :اإلدارة التي يتمتع هبا اليابانيون
 .التخطيط اإلقتصادي للسيطرة عىل إقتصاد العامل أو كام يسميه اإلستبداد اإلقتصادي / ١
 . بليون دوالر٧٠توفري نفقات الدفاع بنحو  / ٢

مكن  حتى نـت)النسق احلضاري( أو )البعد الروحي(ولكن الذي هيمنا يف هذا التصدير هو 
مهـا , الذي نحيا خمتلف متظهراته, ويف هذا الـصدد حـاول إثنـان )الزمن احلضاري(من ضبط 

من املختصني يف شؤون الرشق األوسط حتليل أوضاع بعض الـدول الناميـة  "ليدن" و"بل"
 :يف املنطقة من زاويتني

, والذي هيمنـا هنـا هـو موضـوع التحـديث )زاوية التطور السيايس(و) زاوية التحديث(
ال شك  و,"العملية التي تزداد فيها قدرة اإلنسان عىل التحكم فيام حييط به" الذي يعرفانه بأنه

أن أهم أبعاد التحديث هو الثورة التكنولوجية وما نتج عنها من تطـور يف الـصناعة والزراعـة 
 .واملواصالت
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تحـديث,  بأن اإلنتاج القومي ال يمثل مقياسا أو مؤرشا دقيقـا لل"ليدن" و"بل"ويقرتح 
ولذلك فإهنام يأخذان بمقياس آخر وضعه باحث هو الدكتور موريس ويتكون هـذا املقيـاس 

 :من
 .متوسط العمر/ ١
 .وفيات األطفال/ ٢
 .نسبة األمية/ ٣

 والذي ترتاوح نـسبته مـا بـني "بكيل" ومن هذه العنارص الثالثة يتم احلصول عىل مقياس
 .)١٠٠ −٠( الصفر واملائة

تنتج بل وليدن بأن موقع الرشق األوسط يف منتـصف الـسبعينيات هـو يف وبعد املقارنة يس
 حيث أن زيادة الدخل طرأت حـديثا ,مؤخرة دول العامل الثالث ويعزيان ذلك إىل عامل الزمن

عىل دول الرشق األوسط, ولكن من وجهة نظر خمالفة ليس هذا هو السبب الفعيل والوحيد إذ 
 العامل اإلستعامري األورويب للمنطقة منـذ عهـد اإلمتيـازات أهنام أمهال عامال رئيسا أال وهو

 .)ممتلكات الرجل املريض(العثامنية للدول األوروبية يف أرايض اإلمرباطورية العثامنية 
 ومن جهة أخـر ملـاذا هـذا الفـرق الـشاسع يف الثـراء املـادي بـني الـرشق ,هذا من جهة

 ?والغرب
نهجي يف موضوع يمس طبيعة العالقات الدولية واجلواب عىل هذا التساؤل الرضوري وامل

 :وطبيعة غلبة حضارة جديدة عىل حضارة سابقة, ال بد من تفريع اجلواب إىل مركبتني ومها
 .)النسق أو البناء احلضاري(بـ تتعلق ,األوىل/ ١
 . للفرد األورويب اجتاه احلضارات اإلنسانية األخر)اخللفية الذهنية( تتعلق ب ,الثانية/ ٢
 : حيث املبدأ, هناك ثالث قو تؤثر يف اإلنسان وهيمن
 .)القوة الروحية(األساس الغيبي / ١
 .)القوة العقالنية(األساس العقيل / ٢
 .)القوة الغريزية(األساس التواصيل / ٣
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إذ األساس الغيبي هو تعبري عن رابطة روحية تشد اإلنسان بخالقـه وطاعتـه لـه واإللتـزام 
 نواهيه, بينام األساس العقيل فهو تعبـري عـن حركـة التفكـري اإلنـساين بأوامره, واإلنتهاء عن

وكيفية تدبريه ملعاشه وتسخريه ألنعم اهللا املوجودة يف الرب والبحر والسامء هبدف حتقيق اإلعامر 
 أما األساس التواصيل; فهو تعبري عن دافع البقاء ووظيفـة التناسـل حلفـظ النـوع .يف األرض

 : معنـاه)من زاوية رؤية حضارية(ستو األفقي, وعىل املستو العمودي البرشي, هذا عىل امل
 .الفكر+ اليد = اإلنسان  :املحافظة عىل العامل الرئيس يف البناء احلضاري وهو

 :ولكن البناء أو النسق اهليكيل للحضارة احلديثة نجده ذا تراتبية تشكلت كاآليت
 الغريزة/ ١   :احلضارة الغربية

 العقل/ ٢      
 الروح/ ٣      

البنائيـة يف   أن احلضارة الغربية غريت مـن ترتيـب العنـارص:واالستنتاج الذي نسجله هو
 وأنزلـت الـروح يف املـستو الثالـث, أمـا ,سلم القيم لدهيا; حيث استبدلت الروح بالغريزة

العقل فهو الوحيد الذي بقي حمافظـا عـىل موقعـه يف سـلم القـيم, وهلـذا الـسبب نفهـم ملـاذا 
ت احلضارة الغربية أن حتقق تطورا ملحوظا يف امليدان التكنولـوجي; حيـث سـخرت استطاع

طاقات األرض والفضاء خلدمتها وهذا يعرب عن حالة مرضـية أو عـن عاهـة ذهنيـة أو خلـال 
تركيبيا عىل مستو الوظيفة الفكرية لد الفرد الغريب, وهذا اخللل ناتج عن أسـباب تارخييـة 

 أي − ولكن له دوافع ذاتية ألبست العامل الغـريب هبـا, يف الظـاهر نجـد وله مربراته اإلجتامعية,
 . ملعنى احلضارة)البعد املادي( أو )املفهوم( ـ مقرتنا ب−اخللل 

أوىل خطوط االتصال بني العـامل اإلسـالمي والعـامل نجد إن , وبالعودة إىل اجلذور التارخيية
األوروبيــة بــاب احلــضارة عــىل األورويب هــي احلــروب الــصليبية, التــي فتحــت للــشعوب 

مرصاعيه, إذ مل يكن ألوروبا العصور الوسطى من الفكر ما يغري العرب أو املسلمني بل عـىل 
 .العكس, انتهت هذه احلروب بعد قرنني من الزمان بتأثر الغزاة بحضارة الـبالد التـي غزوهـا

هم اليونـاين عـرب فرشعوا بعد هزيمتهم يف السري نحو النهـضة واإلحيـاء بـل واكتـشفوا تـراث
حضارة املسلمني, وهنـا ظهـرت روح جديـدة يف الكيـان األورويب الـذي اسـتغلته الكنيـسة 
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وحجرت عىل العقل, واهتمت كل اجتهاد أو ابتكار علمي خارج أسس أرسطو وبطليمـوس 
 وهنا دخلت فكرة الزمن اإلجتامعيـة جمـال التفاعـل احلـضاري; فـاقتبس .باملروق عن الدين

رب أسس احلضارة واألخذ بأسباب التقدم يف كافة امليـادين, وازدادت رشاسـة الغرب من الع
االقتباس من املسلمني وذلك وفق خطط مدروسة بني الكنيـسة ورجـال الـسياسة يف أوروبـا 

دف من ذلك إحكام السيطرة عىل العامل اإلسالمي ولكن وفق منظور إسـرتاتيجي والعلامء واهل
مع بدايات التاريخ احلديث الذي عرف ما أطلق عليه عرص بعيد املد, حيث اتضحت معامله 

 هذا العرص الذي عرف ألول مرة يف تاريخ أوروبـا ,الكشوفات اجلغرافية واإلستعامر احلديث
 حيث تم التواضـع عـىل أن ,حتالف الكنيسة واإلقطاع والعلم خلدمة مصالح أوروبا التوسعية

ح العـامل وأن تـساعد الكنيـسة امللكيـة يتريد متس التي نصرييةخيدم اإلقطاع أهداف الكنيسة الت
األوروبية بإعطائها بركتها كي تستطيع مجع املـال والرجـال والـسالح وكـل مـا يلـزم هبـدف 

ــة  ــات احلديث ــة اإلمرباطوري ــذلك رقع ــن األرايض لتتوســع ب ــد م ــبانية (إســتعامر املزي اإلس
احلضارة اإلسالمية خاصة تلك  وتغيري مسار التاريخ عن طريق استثامر معطيات ,)والربتغالية

 الربتغايل الذي اسـتعان )١(املتعلقة بجغرافية األرض واملالحة البحرية كام فعل فاسكو دي غاما
بمعرفة املالح ماجد اليمني إذ من خالله اكتـشف رأس الرجـاء الـصالح املوصـل إىل القـارة 

 يتجـه الـذي بـدأ ,حلـديثاهلندية وبذلك انتهت وساطة العامل اإلسالمي التجارية يف العـرص ا
 عامل تقلـصت قوتـه احليويـة بـسبب , الركود بعد أن توزع إىل دويالت متناحرة فيام بينهانحو

ليس ( وأنه )لقد أغلق باب اإلجتهاد(الذي شلت فعاليته يوم أصدرت فتو  اجلمود الفكري
وز مقابل عامل آخر ; فتحولت روح العلم إىل عامل آخر بدأ يف الرب)يف اإلمكان إبداع خري مما كان
 .بدأ خيبط يف العتمة والعامء

مبـدأ الـسكون (  مقابـل)مبدأ احلركة والتغـري( :وهنا علينا أن نطبق مبدأين فيزائيني ومها
 .)والثبات

                                                            
 ١٥٢٤ ديـسمرب ٢٤ يف وتـويف الربتغـال يف ١٤٦٩ سـنة ولـد ومكتشف, برتغايل بحار :غاما دي فاسكو −1

 إىل وصل حتى الدين, بشهاب امللقب ماجد بن أمحد باملالح واستعان الرشقية إفريقيا سواحل اكتشف .باهلند
 .باهلند كالكوتا
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لقد غرق العامل اإلسالمي يف تلك الفرتة يف غياهب القو اخلفية, حيث اسـتبدل األسـاس 
املشوه للصور املنطبقة عـىل الـشبكية, ممـا أد إىل  باخليال السادج ذلك الظل )الوحي(الغيبي 

قلب للمفاهيم, وهنا برزت ظاهرة مقلوبية األفكار والقيم والتصورات يف املجتمع اإلسالمي 
 .إىل الوجود

لقد انحرف خط احلس احلضاري اإلسالمي, وأصـبح يقـوم بـاألدوار نفـسها تلـك التـي 
ترس فيها روح الدين احلنيـف بـل هبرجـة اشتهرت عن الكنيسة, من رموز وطقوس تعبدية ال 

 تعطلـت عجلـة الـزمن )العقل(وزخرفة من اخلارج وجوع روحي من الداخل, وكلام توقف 
 صار سجينا يف أغالل )العقل(احلضاري وهكذا جلجل سلطان اخلرافة ليغدو صنام يعبد بينام 
رد املسلم يف إدارة  تعطل دور الفاالكتب ال يتعد حدودها وهكذا وقعة النكسة الكرب عندم

 .عجلة احلضارة اإلنسانية
 داللة )احلركة والتغري(هذا هو مبدأ الثبات والسكون, واآلن علينا بتحليل املبدأ الثاين وهو

 .نموالعىل الشعور باملشكلة وخطوة نحو 
 أي احلـروب −, ألهنـا )بادرة حضارة(إن العامل الغريب بعد انتهاء احلروب الصليبية عرف 

 وضعت األورويب أمام مشكلة حقيقية, وهي البحت عن الذات واستكامل الـوعي − الصليبية
بالوجود وإثبات األنا هذا أوال, وللخروج من هذا العـائق أضـحى األورويب يـامرس عمليـة 

 وهنا ظهرت األفكار اجلديدة ومعها كانت داللـة الـشعور ,عريف عىل كافة األصعدةحتصيل م
 ...باملشكلة

 وامليكانيزمات املتفاعلة فيام )األفكار( ولعامل )األشخاص(ة نفسية لعامل وهنا ندخل لدراس
 وندلل هلذه الدراسة النفسية لعامل األشخاص وعامل األفكـار بالنـسبة لإلنـسان األورويب ,بينها

) إنـسانا(هيـدف كـل عمـل إىل أن يـصنع يف نفـس الوقـت " )١(Mounierبامل قالـه مونييـه 

                                                            
 حـصل ,١٩٥٠ عام وتويف ١٩٠٥ عام ولد غرونوبل, مدينة من فرنيس وكاتب فيلسوف :مونييه إيامنويل −1

 برغـسون هبنـري وكـذلك شـوفالييه اكجـ بأسـتاذه متـأثرا وكان ,١٩٢٨ عام الفلسفة يف التربيز شهادة عىل
 الروحيـة القيم فصل األوىل مهمتها جعل التي املجلة وهي ,Esprit إسربي جملة ١٩٣٢ عام أسس .وماريتان
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 يف أولئك األلوف من الرجال الذي جـاؤوا مـن أوروبـا ملحاربـة وهذا يظهر جليا ,")شيئا(و
املسلمني, ومل تكن يف أذهـاهنم صـورة صـحيحة عـن املجتمـع اإلسـالمي وفاعليـات احليـاة 
املوجودة فيه, وفنيات الرشيعة اإلسالمية يف تأطري احلياة اإلنسانية وفق طبيعة اإلنسان وفطرتـه 

 ولكـن ال جيـب أن .ادفة إىل اإلبداع واخللق واإلكتـشافالسليمة, ووفق فكره احلر وإرادته اهل
ننسى أن وقود تلك احلرب الصليبية أو اهلجمة األيديولوجية الـرشسة كانـت حتركهـا دعـوة 

 .التبشري املسيحي التي دامت قرنني من الزمان
إذن كانت هناك حاجة نفسية ودافع ديني وجه هذا الوضع إىل خمرج آخر, وهو أن العقيدة 

نية متثل ضمري اإلنسان والتي تكون وازعا دينيا حيرضه عىل العمل مـن أجـل دينـه الـذي الدي
 :ولكن هذا التأثري يف احلروب الصليبية كان عىل مستويني. .يعتقد وفكرته التي يعتنق

بحيث دعت الكنيسة ورجال الدين شعوب أوروبا لـشن هـذه  املباشر،   :املستوى األول 
, وبأهنا أمر اهللا إىل عباده, إذ كان رجل )احلرب املقدسة( وسمتها احلملة الشعواء عىل املسلمني

الدين يعترب ظل اهللا عىل أرضـه, وكانـت هلـذا األخـري قداسـة مهيمنـة ونافـدة عـىل سـلطان 
 ومن املفارقات العجيبة أن هذا الكالم صـدر عـن اخلليفـة العبـايس أيب .اإلمرباطور الدنيوي

أنا ظل اهللا يف أرضه, أسوسكم بتوفيقه وإرشـاده, : لحيث قا)  ه١٥٨−١٣٦(جعفر املنصور 
 .)١(إذا شاء فتحني فأعطيكم وإن شاء منعني فأحرمكم

وهـو شـعور اإلنـسان األورويب بعقـدة الـذنب وعقـدة  غري املباشر،    :املستوى الثاني 
 والتي تعذبه أينام توجه إذ كان مفهوم العمل يرادف العبوديـة واإلسـرتقاق ,العقاب اجلسدي

قدماء اليونان بسبب تعلقه بعامل املحسوسات, وبعده عن احلياة الروحية التـي يتمتـع هبـا عند 
احلكامء, كام كانت األناجيل تعترب العمل مذلة ومهانة ومشقة يف األصل نظرا خلطيئة اإلنـسان 
األوىل, وهذا ما شكل عرب الزمن يف املخيال الثقايف والديني األورويب هاجس التكفري وعقيـدة 

 :داء واخلالص, ولقد روج البابا قولهالف
                                                                                                                                                       

 .القاعـدة عـاميل جديـد جمتمـع يف جتسيدها وإعادة −مونييه أي−نظره يف حمالة ال اهلالك الربجوازي للمجتمع
 .الطباع يف ودراسة الوجودية واملذاهب يةالشخصان أمهها الكتب من جمموعة وترك

 .١٥٠ ص ,١٩٥٨ بريوت الثاين, املجلد األخبار, عيون :الدينوري قتبة ابن −1



٢١٣  

 هذا ما جـاء − "بأن احلرب املقدسة فرصة ملن أراد أن يتطهر وأراد املغفرة والفوز باجلنة"
 .−ليبية يف معنى تلك الدعاية اإلعالمية للحرب الص

لكن بعد احتكاك األوروبيـني بحـضارة املـسلمني وبـالنموذج الفريـد لإلنـسان املـسلم, 
لحياة وأرادوا اإلرتقاء إىل مستو الرسالة اإلنسانية وهنا جرت سـنة التغيـري تغريت نظرهتم ل

عىل املجتمعات األوروبية, وانطلق العقل من عقاله واهتـم الكنيـسة باإلسـتبداد واالضـطهاد 
والالإنسانية وخيانة الرسالة احلضارية وما جـاء يف تعـاليم اإلنجيـل احلقيقيـة, ولـذا عرفـت 

هلزات عىل مستو التيارات الفكرية اجلديدة واملتمثلـة يف التيـار الرشـدي أوروبا آنذاك أكرب ا
 مما أد إىل مـا يعـرف فـيام بعـد يف )١(بن رشد االذي ترسب إىل أوروبا الغربية بواسطة تالميذ

تاريخ أوروبا احلديث باإلصالح الكنيس, وهزة أخر عىل مستو احلقائق العلمية فيام يتعلق 
نسان مما أد إىل نسف نظريات أرسطو وبطليموس والتي كانت الكنيـسة باحلياة والكون واإل

تعتربها مقدسة وكل خمالفة هلا هي هرطقة وإحلاد, وهزة أخـر كانـت عـىل مـستو احلكـم 
والسياسة مما أد إىل ظهور الثـورات الكـرب يف أوروبـا وانتـشار املبـادئ الثوريـة اجلديـدة 

 . هلا عروش امللكيات األوروبيةوخاصة تلك النابوليونية التي اهتزت
وهبذا رسمت ثالثة خطوط يف تاريخ أوروبا احلديث, وهي خط فصل الـدين عـن العلـم 

احليـاة ( وفـصل الـدين عـن اإلنـسان )الـسياسة(, وفصل الدين عن النظام السيايس )العقل(
ومصريها, بلها , بمعنى آخر توجيه مستقبل أوروبا نحو العلمنة يف مستق)الفردية واإلجتامعية

 إنام يدل عىل أن التغري الذي أحدثه الفرد األورويب يف ذاته لـيس بوصـفه وهذا إن دل عىل يشء
 ولقد صـدق مالـك ,فردا ينتمي إىل النوع البرشي بل بوصفه كائنا نطلق عليه إنسان احلضارة

 :بن نبي عندما قال
عـىل نوعيـة احلـضاري أال يـدل وهـذا النـاتج  ،وقـت + تـراب   + إنـسان   = ناتج حضارة   

  بـل وتـدل عـىل أن أصـل هـذه, بىل?امليكانيزمات والعالقات اإلجتامعية التي حتكم املجتمع
  أصل ثقايف, ألن نوع التجمع البرشي يف أي جمتمـع البـد:التفاعالت العضوية يف املجتمع هو

                                                            
−١١٢٦ /هــ, ٥٩٥ عـام يف وتـويف هجريـة ٥٢٠ سنة ولد حممد, بن أمحد بن حممد الوليد أبو :رشد ابن −1

 .مسلم عريب وفيزيائي وفلكي وفقيه وطبيب فيلسوف بقرطبة, ولد م,١١٩٨
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القية أن يرشط بنوع من الثقافة التي يمكنها أن تؤطر الكيان اإلنساين, وهي مجلة القواعد األخ
 .واجلاملية والفنية لذلك املجتمع

 بني األفكار وبني األشخاص بتعاليمهـا  كانت الكنيسة دوما تقف حدا فاصال ومانعا،إذن
الضالة; ففرقت بني عامل األفكار وعامل األشخاص, حيث أرادت أن جتعل من حياة الـشعوب 

 سـقف بيتـه يتـداعى األوروبية شبيهة بحالـة الغـاط يف نومـه مـع أحالمـه الورديـة, يف حـني
, أو كـام يـصل الـصويف يف )١(باإلهنيار, أو حالة رجل الدين اهلندي عندما تعرتيه حالة النريفانا

 .رحلته من مقام إىل مقام حتى يصل إىل الذروة وهي حالة الكشف والفناء يف ذات املعبود
 ,صترتب بغض شديد وحقد دفني عىل املسلمني بـسبب الـشعور بـالنق وعلى هذا كله،  

لذا ملا ظهر علم النفس احلديث ظهرت فلسفة أيدلر املتمثلة يف فلسفة اإلرادة املتحدية, والتـي 
سبقتها نظرية تشارلز داروين والقائلة بالرصاع من أجل البقاء, وبعدها فلسفة نيتـشه الداعيـة 

إىل أن البقاء ال يكون إال لألقو. 
أصـيلة يف سـلوك الـشخص األورويب ومن األمثلة السابقة نستدل عىل وجود صفة خلقية 

منذ آالف السنني, وهي النظرة النفعية والذرائعيـة للحيـاة والتـي يمكـن أن نجعلهـا مفتاحـا 
لشخصية األورويب وملعرفة أغـواره النفـسية, ويتـضح هـذا بـصورة جليـة مـن خـالل تلـك 

 .الرحالت املجازفة بحثا عن أرايض جديدة وعن كنوز دفينة
احلركـة والتغـري " كون النظرية املذكورة سلفا والتي اصطلحنا عليهاوبعد, أال يمكن أن ت

 مفتاحا للتـاريخ األورويب احلـديث وكـذلك "داللة عىل الشعور باملشكلة وخطوة نحو النمو
وبذا تتبن لنا الفكرة املـسيحية املاكثـة يف أعـامق ضـمري . .للتاريخ اإلسالمي والعريب احلديث
عامـل الـزمن التـارخيي بعها رغـام عنهـا, خاصـة إذا أدخلنـا احلضارة األوروبية; فطبعت بطا

إذن .. والزمن النفسني ذلك العامل الروحي الذي امتد عىل مد ألفي سنة من تاريخ املسيحية
امللحمة احلضارية املسجلة يف تاريخ حياة أوروبا هي جتسيد لتلك الفكـرة املـسيحية مـضمونا 

                                                            
 يـصل التـي الكامـل االنطفاء حالة هي النريفانا تعترب املعاناة, من اخللو حالة يعني بوذي مفهوم :النريفانا −1

 أي .اإلطـالق عـىل بـه املحيطة اخلارجية باملؤثرات يشعر فال العميق, التأمل من طويلة فرتة بعد اإلنسان إليها
 .اخلارجي العامل عن وذهنه بجسده ينفصل أنه
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نتقامية, الروح اإلستبدالية, التـي تريـد االنـسالخ  وهكذا تولدت الروح اإل.واإلنسانية شكال
 .من مرياثها القديم املشؤوم الذي مل تتذكر منه سو جرعات املرارة

ة ونتج من اخللفيات الفكرية اجلديدة نزعات جديدة, ومنها النزعة الكمية التي هتتم بفاعلي
لواحـد لـه وجهتـان أو قـل  امية العددية, ونحن نعلم بأن اليشء وقيمته من الناحية الكاليشء
الغربية حطمت مبدأ الوحدة اإلنـسانية   واحدة كمية واألخر شاعرية, ولكن اليقظة:نزعتان

, وكـام هـو حمـصل سـابقا أن )املوضوعي(واآلخر يسمى ) املعنوي( واحد يسمى ,جزأينإىل 
ويب رفض هذه الناحية املعنوية والتي كانت هلا خلفية ذهنية بسبب الكنيسة; فإن اإلنسان األور

النزعة الشاعرية ومل يؤمن إال بالناحية الكميـة العدديـة وحتـى يف جمـال األدب والفـن, وهنـا 
 .حدث الطالق البائن بني القيم األخالقية وبني املفاهيم العلمية التي طبعت احلضارة احلديثة

لإلنـسان يف فن فاضح ألنه يركـز الرؤيـة اجلامليـة : مثال نجد فن التصوير يف املجتمع الغريب
إبراز مفاتن اجلسد وعوراته, كام أن مفهوم اللباس أخذ بعدا جديدا يف املجتمـع الغـريب, وهـذا 
ابتداء من لوحات كبار الرساميني األوروبيني من لوحات رفائييل وخمائيل أنجلـو وبرنـاد شـو 

ة أو عقـدة  إنام يدل داللة رصحية غري خفية عـىل أزمـيشءوليوناردو دا فينيش, وهذا إن دل عىل 
الضابط الديني املسيحي, الذي كبل العقل والـروح األوروبيـني ردهـا مـن الـزمن, مـثلام مجـد 
 .اجلليد زمنا القارة األوروبية فلم تعرف تلك املحاوالت األوىل يف تاريخ اإلنسان لبناء احلضارة

لقهـر  والـنقص وا)الكبـت(فـالفرد األورويب كان يريد دائام اإلنعتاق واخلالص من عقدة 
, لذا فالتوجيه الثقايف يف أي جمتمـع )صاحب اإلقطاع(و) رجل الدين(اجلسدي التي سببها له 

إما أن يكون مبنيا عىل أساس أخالقي أو عـىل أسـاس مجـايل, وهكـذا نـستطيع معرفـة أبعـاد 
وكـام أن لقطعـة النقـود .املعامالت املتبادلة بني هذا املجتمع وحـضارات اإلنـسانية األخـر 

 إمـا ,فللحضارة كذلك وجهان, إذ أي سلوك حضاري إال ويتـضمن أحـد املـركبنيوجهان, 
مركب أخالقي وإما مركب مجايل, إذ يعترب هذا النمط من السلوك يف حيـاة اإلنـسان هـو لغـة 
التخاطب واالتصال بني شعوب العامل, ألن اللغة البرشية هلا هي بدورها وجهان, وجه مـادي 

عوامل الفيزيائية يف كيفية حدوثه, ووجـه نفـيس واملتمثـل يف عـامل واملتمثل يف جهاز النطق وال
األفكار, ولذا إذا مل جتد الفكرة املفردة التي تعرب عن قيمتها, وبقيـت جمـردة ويف عـامل الالواقـع 
والالشعور مع أهنا حارضة يف ذهن الـشخص, ولكنهـا ال تـستطيع النـزول إىل واقـع احليـاة; 



٢١٦  

يت مثال عليا, ولكنها فقدت أحد وجهيها فنزعت منها مصداقيتها فهكذا التعاليم املسيحية بق
العملية يف احلياة اليومية لإلنسان, ألهنا كانت تثري يف نفـسية األورويب النزعـة النفعيـة ونزعـة 
االستغالل للغري واخليانة; فكفرت أوروبا بالدين كلية لتلغي الفكرة من احلساب مـا دامـت مل 

ا يف واقع احلياة, وراحت تبحث عن أفكـار جديـدة تتـوفر هلـا أبجـديتها جتد املفردة املقابلة هل
ولقد رمزنا إىل هذا يف مطلع البحث عنـدما قلنـا أن النـسق أو البنـاء احلـضاري . .الالزمة هلا

 :الغريب وفق الرتاتبية اهلرمية التالية
 الغريزة/ ١
 العقل/ ٢

 

 الروح/ ٣

  
نت تـئن حتـت نـريه وهذا يكشف لنا جوع مئات السنني الذي كا

 .سلطان اجلهل أوروبا وترزح حتت

 نجدها منـذ الوهلـة األوىل ركـزت , إذا نظرنا إىل إنطالقة العامل الغريب احلضارية,ومن هنا
 قد أمهـل وهـذا )املفهوم العقائدي(, بينام )املفهوم العقيل( و)املفهوم الكمي (:عىل مبدأين مها

 .راجع ألسباب سنذكرها الحقا
 للحضارة الغربية تلك النزعة النفعية, التـي بـدأت مـع مطلـع القـرن )الكمي(فهوم ونعني بامل

 ميالدية والتي ١٤٩٢اخلامس عرش وبالتحديد بعد سقوط اخلالفة اإلسالمية باألندلس وذلك سنة 
والتي كان وصوله إليها  "أمريكا" إىل العامل اجلديد )١(صادفت باملقابل رحلة كرسيتوف كولومبس

 .)٢( كان يف نيته الذهاب إىل اهلند مركز التجارة العاملية للحرير والتوابل آنذاكباخلطأ إذ
                                                            

 ١٤٥١ عـام يف ولـد ,)أمريكـا( اجلديـد العـامل اكتـشاف إليه ينسب إيطايل رحالة :كولومبس كريستوف −1
 .١٥٠٦ يف وتويف

 كتبـه ما عىل اطلع يكون قد األصل, اإليطايل كولومبس كرستوفر بأن يرون واملؤرخني الباحثني بعض إن −2
 بأبعـاد معـدين جمـسم أول آلفاقوصـاحبا اخرتاق يف املشتاق نزهة كتاب صاحب اإلدرييس املسلم اجلغرايف
 إىل كتابـه يف أشـار قـد اجلغـرايف هـذا أن بصقلية, النورماندي للملك هدية جعلهام واللذين لألرض, تقريبية
 إىل اإلدريـيس أطلقـه الذي اإلسم هذا ترجم وملا باملارقة, باجلزر الرشقية جزرها سمى والتي األمريكية القارة
 عليهـا حتـصل التـي اجلغرافيـة املعلومـات هـذه أن ننـسى أن جيب وال بأمريكا, فتعر صارت األملانية اللغة

 .كاملة قرون بأربعة كولومبس كريستوفر اكتشاف سبقت اإلدرييس
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وهكذا ازدادت رشاسة األطامع اإلستعامرية مع الكشوف اجلغرافية احلديثة بإسـم التبـشري 
 .املسيحي, ونصبت الكنيسة نفسها يف مكان اهلادي الذي يدعو البرشية إىل الطريق املستقيم

ض, بل يدل عىل عقـدة قديمـة يف نفـسية األورويب, إن أوروبـا ملـا دخلـت هذا غاية التناق
احلروب الصليبية وجـدت نفـسها أمـام قـوم هلـم قـدما راسـخة يف العلـم, وباعـا طـويال يف 
احلضارة, وقارنوا حاهلم بحال هؤالء القوم; فلم جيدوا امليزان الذي يقدر وزهنم ألهنـم هبـاءة 

والنتيجـة .. .ان احلضاري والتوازنات اإلسرتاتيجية العامليـةأو قل قيمة مهملة يف حساب امليز
 :التي خرجوا هبا هي أن عنارص احلضارة اإلسالمية هي

 )الروح(األساس الغيبي / ١
 )املوضوعية(األساس العقيل / ٢
 )الغريزة(األساس التواصيل / ٣

العالقة الروحية العالقة اإلجتامعية التي بني الفرد وجمتمعه هي ظل " وبذلك استنتجوا بأن
 .)١("التي بني اهللا واإلنسان

أال يدل هذا اإلندفاع باجتـاه احلـضارة اإلسـالمية عـىل حاجـة عميقـة يف نفـسية اإلنـسان 
 ?األورويب ويف فكره

بل كان هذا التوجه اجلديد يف حيـاة شـعوب أوروبـا فتحـا جديـدا مـن فتـوح اإلنـسانية 
 لإلنسان هو مسلك ونمط مـن تـرصفات اإلنـسان املتوالية, ونحن نعلم بأن السلوك اإلنفعايل

يستعني بوسائل خاصة يسعى بواسطتها إىل  − أي اإلنفعال −اإلنفعالية غري املؤثرة, بحيث إنه 
أن خيلع بذاته عىل املوضوع, وكلام زاد الدافع تأثريا يف نفسية الـشخص أصـبح املوقـف أشـد 

                                                            
 الباحـث إليهـا هـاجر ملـا املـايض, القـرن مخـسينيات يف األمريكية املتحدة الواليات صنعته ما هذا أليس −1

 هـو وكان −البنيويني أهم من يعترب ,)٢٠٠٩−١٩٠٨( فرنيس اجتامع عامل − "سرتوس ليفي" األنثربولوجي
 الواليـات تـاريخ أن يـرون كـانوا والذين ,"اجلدد املحافظون" بإسم بعد من يعرف صار ملا الفعيل املؤسس
 أتبـاع بـه قام ما وهذا جديد, من األمريكي للمجتمع الديني الشعور وإرجاع ثورية تكون أن وقدرها املتحدة
 العقيـدة هـذه وفـق األبـيض البيت اآلن يقودون الذين وهم بعد, من سرتوس ليفي األنثربولوجي ووتالميذ
 ."املاكرثية العقيدة" بـيعرف ما أو واملسيحية اليهودية التعاليم من خليط األصل يف هي والتي الدينية
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 صـور اإلسـتجابة القهريـة للـضغوط إحلاحا, وحتقيق السلوك اإلنفعايل خملـصا; فهـذا أبعـد
 .اخلارجية املؤثرة يف نفسية اإلنسان

وهنا تظهر قيمة األفكار يف حياة اإلنسان وأبعادها النفـسية واإلجتامعيـة بـل واحلـضارية, 
 املـرأة األوروبيـة تنـزل إىل احلقـل لتأخـذ بيـدها قبـضة مـن العـشب ,فعندما نر اليوم مثال

ام زوجها قد يكون منشغال بتصليح سيارته أو يكون جالسا عىل ألرانبها, وتسقي أزهارها, بين
 هـذه الـصورة هـي . من القهوة, أو ولدها يلعب ويلهـوكريس ليقرأ جريدة أو كتابا مع يشء

 املتغلغلـة يف حيـاة املجتمـع بـأرسه ولـو رجعنـا إىل تعـاليم "فلـسفة املنفعـة" وصف حلقيقة
 واإلنقالب الكامل عىل الدين وعىل اإلله املعبـود, املسيحية لعلمنا حقيقة تلك الثورة العارمة,

 .وتغري النظرة األخالقية
أعبدوا ربكم اإلله األزيل, وهو يبارك خبـزكم ومـاءكم, ويبعـد عـنكم " :جاء يف التوراة

 وهذا إشارة حلقيقـة اليهـود وبنـائهم النفـيس ونظـرهتم ,"العلل واألدواء, وسيطيل أعامركم
 .املادية للحياةللحياة املشبعة باملفاهيم 
وأنتم فال تبحثوا عام تأكلون وترشبون, وال هتتمـوا بـذلك, ألن هـذه " :وجاء يف اإلنجيل

 مل يقـرتف إثـم غـسل "يإيت" وهناك رجل قسيس إسمه ."األشياء يبحث عنها غري املؤمنني
 النظام اإلقطاعي الذي جعل من شـعوب :الرجلني مخسني عاما, واألمثلة كثرية, وعىل رأسها

روبا عبيدا وأقنانا مستعبدين من طرف رجال اإلقطـاع, يبـاعون مـع األرض إذا بيعـت أو أو
 .يشرتون معها إذا أشرتيت

أما رجال الكنيسة يملكون املاليني من األمـوال والريـاش بيـنام الـشعوب تعـيش يف فقـر 
 مدقع, وأدواء فتاكة, لذا ملا نشأت احلـروب الـصليبية واسـتفاقت مـن غفوهتـا ورأت النـور

اجتهت نحو العلم; فتفتح الذهن وتفتقت عنارص العبقرية املكبوتة يف الشعور اإلنسان الغـريب 
 أعـادت الكيـل ,م خطوات عمالقة يف ميدان العل− أي أوروبا −, وهلذا ملا خطت )األورويب(
اإلنفـصال بـني "بــلني للكنيسة; فعبدت العقل أو قل العلم وكفرت بأي دين ونـادت اكيبم

 فالعلم هلا, بينام تعاليم املسيحية طبقت يف البلدان املـستعمرة كذريعـة لتنفيـذ ;"مالدين والعل
 .اخلطط اإلستعامرية إلمتصاص الشعوب
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ومن هنا يمكننا أن نقدم ملخصا ألبعاد األفكار الرياضية وقيمتها النفسية, يف قلب أوضاع 
 .جمتمع ما أو حضارة ما

 .)د(نرمز للدين عند األورويب ب 
 .)م(ب  // // // للعلم //
 .)غ(للحضارة اإلسالمية ب  //

 .)ص(للحياة عند األورويب ب // 
ومن هنا كانت الكنيسة تستعمل الدين كسلطة إلستغالل الشعوب األوروبية, وحاربـت 
كل فكر حر وامتته بالكفر واخلروج عن تعاليم السيد املسيح; فانطبعت صورة احليـاة يف ذهـن 

التـصوف, ذم احليـاة, وقهـر اجلـسد, وعـدم التفكـري يف القـوت الزهد, " األورويب يف شكل
 .الفعل والتحرك واإلبتكار والتغيريإذا انطلقت رشارته ال بد لليد من التفكري  ألن ,"وامللبس

 )ص(القيمة العددية للفكرة  = )د(لذا كانت القيمة العددية للفكرة 
 )نالدي( رجل )شخص( كان مثال يف )الدين( :إذن املعادلة هي

  البائس يف أسامل بالية)املتدين(احلياة ممثلة يف هيأة 
 .)ص(و) د( بني )القاسم املشرتك( = )الشخص(إذن 
 )ص( * )ش( = )د( * )ش(إذن 

 )ص= د (ش  وعىل هذا فإن
 لـذا عنـدما ,)م( )العلـم(لكن هناك عنرص جديد أضيف إىل قـيم حيـاة األورويب وهـو و

 .)غ( احلضارة اإلسالمية : والذي هو"تركيب جديد"  يصبح عندنا)ص( إىل )م(نضـــيف 
 ")م( + )ص( = )غ("إذن 

, وهكـذا أزحيـت الفكرتـان )د( مكـان )م( وحـل املعامـل )ش( مكان )غ(فحل املعامل 
) ذات(, بينام املعاملني اآلخـرين مل يشخـصا يف )م(و) غ( إذا ما قورنا ب )ش(و) د(األوليتان 

 التي ختضع غريهـا وال ختـضع ألحـد; )الفكرة املجردة( صفة بعينها بل بقيا يتميزان بحالة أو
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 )غ(و) م( من الساحة الواقعية, زال تأثريه من الـذهن, بيـنام )ش, د(فلذا ملا أزيح رجل الدين 
 .فقد طبعا بصامهتام األبدية يف تالفيف الذاكرة األوروبية عرب التاريخ

 بكـل مقوماهتـا األخالقيـة واجلامليـة  اجتـاه احليـاة)النظرة الفلسفية الغربية(وهبذا ظهرت 
واملادية وغريها, إهنا سياسة اهلروب إىل األمام ولذا نستطيع اآلن وضع النقـاط عـىل احلـروف 

 .املتبقية من السرية الذاتية األوروبية
سنقوم برسم كامل للحضارة الغربية من خالل مقوماهتا وفهم نفسية الفرد األورويب الذي 

بأهنا تراث اإلنسان املادي الذي تضمن كل اإلنجـازات "وعرف احلضارة ثار ثورته اهلوجاء, 
 ولكـن مـشكلته ,"املادية, ومظاهر التقدم العلمي والتقني وبخاصة وسائل التكوين واإلنتاج

الـذي حيـوي العقائـد ) نـسيجه الثقـايف( مع الكنيسة هي التي حددت −فرد األورويب  أي ال−
 .ط السلوك وأشكال التعبريواألخالق واألفكار واملشاعر وأنام

الـضوابط ( من كل القيـود, حتـى مـن )الفرد( )حترير( يف )الفلسفة(وهكذا انطلقت هذه 
فلـسفة ( أو)١()الفردانيـة(, ولـذا )الفرد(, وجعلت كل الوسائل خلدمة )األخالقية اإلجتامعية

 التـي )طيـةالديمقرا(, يعني الفرد هو األساس, ولذا نـادت الـشعوب األوروبيـة ب )األفراد

                                                            
 النظـرة أو أيـديولوجيا, سياسـية, فلـسفة أخالقي, موقف هي ):Individualism ةباإلنجليزي( لفرديـة ا −1

 قيمـه لتكون ورغباته الفرد أهداف ممارسة إىل الفردانية تدعو .للفرد املعنوية القيمة عىل تؤكد التي االجتامعية
 فـوق تتحقـق أن جيـب جذريـة مسألة الفرد مصالح عن الدفاع إن الفردانية تعترب .نفسه عىل ًومعتمدا تقلةمس

 أو املجتمـع قبـل مـن الفـرد مصلحة عىل خارجي تدخل أي يعارضون حني يف واجلامعات, الدولة اعتبارات
 مركـز الفـرد من جتعل الفردية .ةاجلامعي أو والديكتاتورية الفردية تتناقض ما ًوغالبا .احلكومة مثل املؤسسات
 أجـل مـن النـضال يف األهـم األويل العامل هو البرشي الفرد أن األساسية الفرضية مع" ذلك ويبدأ اهتاممها
 مركزيـة وحـدة الفرد من ذتتخ التي احلركات عن أمثلة هي والالسلطوية ,والوجودية ,الليربالية ".التحرير
 .الذات وحتقيق احلرية يف الفرد حق" نحو السعي يف مشاركة الفردية فإن وبالتايل .للتحليل

 املتعلقـة )individuality( "الفردانيـة :كفـرد الوجـود نوعيـة" عىل يدل كمصطلح الفردية استخدام تم كام
 يوجـد حيث احلياة, وأنامط والبوهيمية بالفن, ةالفردي ترتبط )quirk( "الفريدة :الفردية الشخصية" بامتالك
 ًأيضا ينطبق وذلك .السائدة والسلوكيات واألعراف والتقاليد, للعادات ًخالفا والتجريب اإلبداع نحو ميول
 .واألخالقيات اإلنسانية الفلسفة مواقف عىل



٢٢١  

 ومن أجل حتقيق .)بديل لنظام احلق اإلهلي الثيوقراطي(تعني حكم الشعب لنفسه بنفسه, وك 
 ?هذا املفهوم يف أرض الواقع كان الرصاع الدامي بني األفراد ليحقق كل واحد ذاته فقط

نزعـة التحـرر ( لإلنـسان, بـل )موجه سـلوكي(و) أساس أخالقي(ـوهنا تنبذ الفضيلة ك
 لتفسري الظواهر اإلجتامعية والطبيعية سـواء يف )املنهج التجريبي( جليا يف إختيار , نراها)هذه

ميدان اإلجتامع أو السياسة أو األخالق واإلقتصاد والدين أيضا, والذي يمثـل هـذه املدرسـة 
 الذي أسس مدرسة الفلسفة الفرنسية, إنه يعترب خري )رينيه ديكارت(هو الفيلسوف الفرنيس 

 .لدراسةمثال ونموذج ل
واعـد يف ق" −ديكارت أي يف كتاب  − املرشوحة يف كتابه )الفلسفة الديكارتية(إن أساس 

 تبدأ باإلنعتاق من كل قديم, من كـل فكـرة مـسبقة, ليـصل إىل أحكـام موضـوعية ,"املنهج
 ولكن هذه الفلسفة كانت هلـا مقـدمات .)الواقع( مع )الفكر(بحسب رأيه, حتى ال يتناقض 

 ألول مـرة عـىل الكنيـسة مـع ))١(كوبرنيك(اة النهضة األوروبية ابتداء من جرأة تارخيية يف حي
 بثبــات األرض ودوران : القائلــة)بطليمـوس( وذلـك بتــصحيح نظريــة ,))٢(كبلــر(صـديقه 

 .الشمس والكواكب حوهلا
فلسفة (وهكذا كانت اإلنتفاضة العلمية األوىل, حتى جاء ديكارت ويف حماولته الفلسفية, 

تلك املغامرة اجلنونيـة "  واحلرية وحتقيق الوجود الفردي والذايت وإثباته يف الوجود,)اإلنعتاق
نقلـة وجدانيـة ( ومنها استطاع أن هيتدي إىل الوسائل اجلديدة, حمققا بـذلك ,"يف غابة الشك

 وهبـذه الطريقـة .)تغيريا وثورة علميـني( يف حياة الفرد األورويب وذلك قبل أن حيقق )وفكرية
                                                            

 ًراهبـا )١٥٤٣ مـايو ٢٤ − ١٤٧٣  فربايـر١٩( ولـد )Copernicus Nicolaus (كوبرنيكـوس  نيكـوالس  −1
ًوقانونياوطبيبا ًفلكيا وفيلسوفا ًرياضياتيا ًوعاملا  علـامء أعظـم أحـد كان ًبولنديا ًوجنديا ًودبلوماسيا ًوإداريا ً
 حـول" كتابـه يف فلكهـا يف يـدور ًجرمـا األرض وكون الشمس مركزية نظرية صاغ من أول يعترب .عرصه
 ينتمي الذي احلديث الفلك علم مؤسس ويعترب ألرض,ا دوران نظرية مطور وهو ."الساموية األجرام دوران
 .ميالدية ١٦٠٠ إىل ١٤٠٠ − األوروبية النهضة لعرص

 أول كـان أملاين وفيزيائي وفلكي رياضيات عامل, )١٦٣٠ − ١٥٧١: (Kepler Johannes كيبلـر  يوهانز −2
 الكواكب جموعةمل كمركز الشمس حول الدوران فكرة اعتامد بعد الكواكب حركة تصف قوانني وضع من
 .وغالييل كوبرنيك قبل من
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للبنات األساسية األوىل يف عملية التحرر األورويب مـن مرياثـه القـديم واملـستهجن, تكونت ا
 هنائيا بني )احلبل الرسي( وقطع ))١(غاليليو(وبقيت هذه املحاوالت يف مهد الطفولة حتى جاء 

 لتفـسري الطبيعـة )املـنهج اجلديـد( وبـني )املـداخالت الروحيـة( الذي يوقر )الفكر القديم(
) احلركــة( وذلــك بــاعتامده يف دراســة ,فجــري الطاقــات اإلنــسانية والطبيعيــةوبأســلوبه يف ت

, وخضوع حركة األفالك واألجـسام )مادية العامل( وتأكيده )امليكانيكا( عىل نظرية )احلرارة(و
 علوية )نفوسا( أو )عقوال(, بعد أن كان القدماء يعتربوهنا )القصور الذايت(إىل قانون العطالة 

 هبـذا ; فـصاغ نظريتـه الذهنيـة عـن طريـق )غـاليليو(ولــم يكتـف . )خفيةقو (تؤثر فيها 
 تعرب عن الوحدة الكمية للشيئ, أي ال توجـد )معادالت رياضية( يف شكل )التجربة امليدانية(
 .)أشياء كمية( ولكن )مفاهيم قيمية(

هـات إجتا  يف كتابـه املعنـون"إميـل برييـه" وقد تزداد فكرتنا وضوحا إذا ما تذكرنا قـول
 ولكن هناك فكرة أخر عن املعرفة, وهي خمتلفة جدا عن الفكـرة :ما مفاده الفلسفة املعارصة

; )وسيلة متكننا مـن الـسيطرة عـىل األشـياء( يف ذاهتا, وإنام هي )غاية(األوىل; فليست املعرفة 
د  عىل هذه الفكرة, وق")٢(فرانسيس بيكون"فاملعرفة كوسيلة للقدرة هي الشعار الذي أطلقه 

 . فيام بعد"أوجست كونت"أخذ عنه 
وأصحاب هذه الفكرة يرون أيضا أن املعرفة نوع من التقدم ولكنه ليس كـامل داخليـا, ("

بل امتداد لسيطرتنا عىل األشياء اخلارجية; فإن اكتشاف وسيلة فنية ألمر يمكن إثباته يف صيغة 
 اليـسري أن نـر التـضاد ومـن(" : ويضيف قائال")لغوية, بل يمكن تسجيله لفي أداة مادية
 لوجودنـا الـذايت, وبـني املعرفـة التـي تعتـرب )حتويرا(الكبري الذي يوجد بني املعرفة التي تعد 

                                                            
 وفيلــسوف فلكــي ِعــامل )Galilei Galileo(, )١٦٤٢ ينــاير ٨ − ١٥٦٤ فربايــر ١٥ (,جــاليلي جــاليليو −1

 نـرش .أمانـايت كوزيمـو دي جوليا هي وأمه جالييل فينسينزو هو أبوه .إيطاليا يف بيزا يف ولد ,إيطايل وفيزيائي
 احلركة, حول أرسطو نظرية خطأ بإثبات ًأوال فقام ,فيزيائية أسس عىل بقوة عنها ودافع كوبرنيكوس نظرية
 .والتجربة املالحظة طريق عن بذلك وقام

 دولـة ورجـل فيلـسوف(م ١٦٢٦ أبريـل ٩ − ١٥٦١ رينـاي ٢٢ )Bacon Francis( )بيكـون  رانسيسف( −2
 املالحظـة" عـىل القائمـة اجلديـدة فلـسفته طريـق نعـ العلميـة للثـورة بقيادتـه معروف إنجليزي, وكاتب

 .القياس عىل يعتمد الذي األرسطي املنطق جدو غياب إىل انتبهوا الذين الرواد من ."والتجريب
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  تتـصل بـأخص مـصائرنا الشخـصية,)املعرفـة األوىل(فـ مطردا لقدرتنا عىل األشياء; )نموا(
يت أي بمـصرينا  تتعلـق بجوهرنـا الـذا)األوىل( تنصب عىل وسـائلنا يف العمـل; ف )الثانية(و

 هي التي هتتم باألمور التي يمكننا اكتساهبا; فبفـضل التقـدم الـذي )الثانية(الشخيص يف حني 
يزيد دائام من عتادنا العقيل نجد أن وسائل العمل التي يف متناول اإلنسان تـزداد عـددا وقـوة, 

 .")...وتكفل لإلنسان السيطرة عىل العامل املادي
فكرو القرنني الثامن عرش والتاسع عـرش أن يمـدوا نطـاق ويف الواقع حاول م.... ("
... )شيئا بـني سـائر األشـياء( إىل اإلنسان نفسه الذي يعد بدوره )القانون الطبيعي(فكرة 

إحتجاج مستمر ضد اإلستغراق يف العادات املادية اجلامدة التي تؤدي إليها (فالفلسفة هي 
 .")الصناعة

ملادي الذي طبع احليـاة األوروبيـة وحـضارة الغـرب ومع هذا سنزيد يف توضيح املسلك ا
بميسمه, وهذا بإنتقالنا إىل تعريف ميدان العمل وفلسفة أوروبا اخلاصة به, وكذلك من خالل 

 .التطرق إىل عوامل اإلنتاج التي تراها
  الغربي  أصـول اإلقتصاد:ثانيا

  :عناصر اإلقتصاد الغربي/ ١
ويا وحرفيا, هيـدف إىل إشـباع حاجـات الفـرد يف الشغل قديام يدكان  :العنصر األول / أ

األرسة والقبيلة, وبتطور املعارف اإلنـسانية واخلـربة, فكـر اإلقتـصاديون يف تطـوير أسـاليب 
العمل ووسائل اإلنتاج, هبدف إتقانه وتسهيله واختصار مراحله وإنجازه بوسائل فنية وآالت 

احلاجـات اإلسـتهالكية إىل اإلنتـاج  وبذلك جتاوز الرأسـامليون هـدف إشـباع .رسيعة األداء
 .)الفائض(الصناعي للحصول عىل 

 :ونستنتج من هذا
  :التخصص وليد احلاجة/ ١
تقـسيم تتجىل هذه الظاهرة بوضوح يف أسلوب العمل اجلديد الذي يعتمد طريقـة / ١−١

آدم (وأوضـح العمل إىل وحـدات جزئيـة مـن خالهلـا يـتم تركيـب اهليكـل العـام للـشيئ, 



٢٢٤  

يـسحب " :حجته عن فائدة تقسيم العمل بمثاله الشهري عن معمل الدبابيس فـال ))١(سميث
... (السلك رجل واحد, ويعدله آخر, ويقطعه ثالث, ويدببه رابع, ويصقله خامس يف أعـاله 

 ." عملية متميزة١٨ وهبذا الشكل ينقسم العمل املهم لصنع دبوس إىل حوايل )إلخ
 . والفنية للعامل واإلنتاجتزايد املهارة والتقانة اآللية  /٢−١
 .تزايد رأس املال وتراكمه/ ٣−١
 .)الخ ...زراعة, صناعة, خدمات(تقسيم العمل وفق طبيعة النشاط اإلقتصادي / ٤−١
 .حتويل اإلنسان كطاقة مفكرة ومبدعة إىل آلة إنتاج/ ٥−١

لة إنتـاج ال عىل اإلنسان وسلبته إنسانيته ألنه حتول إىل أداة ووسـي )امليكنة(ومن هنا طغت 
 حول اإلنـسان العامـل إىل "تقسيم العمل" غري عن طريق اآللية اليومية, وخاصة بعد ظهور

 مـن هـذا )معرفته( ال يعرف مهنة معينة, بل إن )كائن( و يقيض حاجاته من دون وعي)كائن(
 ويف هذا املقام نسجل شهادة أحـد املفكـرين الفرنـسيني .العمل أصبحت ال تتعد جزءا بسيطا

 ,يف حلم جهـاز التربيـد) متخصص( الذي سجل إحد مالحظات عامل ))٢(فريد مان( وهو
 :جاء يف هذه الشهادة

                                                            
 اقتــصاد وعــامل أخالقــي فيلــسوف ١٧٩٠ جويليــة ١٧ يف وتــويف ١٧٢٣  يونيــو٥ولــد يف : مسيــث آدم −1

ّيعــد .اســكتلندي  بكتابيــه اشــتهر .الــسيايس االقتــصاد رواد ومــن علــم االقتــصاد الكالســيكي مؤســس ُ
 "وأسـباهبا األمـم ثـروة طبيعـة يف بحـث" وكتـاب ,)١٧٥٩( "األخالقـي الشعور نظرية" :الكالسيكيني

 اشـتهر وقـد احلـديث االقتـصاد يتنـاول عمـل أول وهـو آثـاره, أهم ومن سميث آدم رائعة وهو ).١٧٧٦(
 الوسـيلة بوصـفها التجـارة, وحرية واملنافسة, الفردية, املبادرة تعزيز إىل دعا ."األمم ثروة" باسم ًاختصارا,
 .والسعادة الثروة من قدر أكرب لتحقيق الفضىل

 العمـل, اجـتامع علـم جمال يف املتخصصة بدراساته عرف يسفرن وفيلسوف اجتامع عامل :جورج مان فريد −2
 يف ظهـرت التـي العلمية اإلدارة حلركة الالذع نقده, عنه عرف كام الثانية, العاملية احلرب بعد أعامله وانترشت
 باملعارضة, وارتبط املعلمني, دار يف ودرس ,١٩٠٢ سنة باريس يف ُولد .العرشين القرن بدايات منذ بريطانيا,

 العليـا املدرسـة يف ًمعلـام ثـم ومـن الثانية, العاملية احلرب بعد واملهن للفنون الوطني املعهد يف ًأستاذا صبحوأ
 مشكالت«و ,١٩٣٦ عام التقدم أزمة :أعامله أهم .١٩٧٧ سنة وتويف ,١٩٤٦ عام أعامله نرش بدأ .للدراسات

 .١٩٦٦ عام والتقانة اإلنسان حول دراسات وسبع ,١٩٥٦ الالتينية أمريكا
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إين أمتنى شغال أحس فيه أين أنجزت شيئا ما وإين أتقنه ألنه عنـدما هييـأ لـك كـل شـيئ "
 إن األمر املهـم .وعندما تكون مجيع األجزاء متشاهبة; فإنك ال حتس أنك أنجزت شيئا ذا أمهية

هو تلك الدفعة املتواصلة التي تقوم هبا الناقلة اآللية, وهـي آلـة عمالقـة ال أسـتطيع الـتحكم 
 ."فيها

 هذه احلالة يف مصنع املنتوجات الغذائيـة حيـث يقـوم العـامل ب )فريد مان(كام يصور لنا 
هذه عاملة ليس هلا طيلة اليوم وطيلة األسبوع ال بـل طيلـة الـسنة " : يقول)العمل املسلسل(

سو أن تنصب عىل كل قارورة رشيطا فاقع اللون وطابع املعمل املنتج, ولكنها ال تعمـل إال 
عىل إدخال الرشيط يف طوق القارورة, ويبقى عـىل زميلتهـا التـي توجـد يف آخـر السلـسلة أن 

 ."تلصقه
فبدل أن يتكيف العمل مع اإلنسان وينسجم مع مقاصده, أصبح اإلنسان هو الذي خيضع 

آللة خضوعا تاما, وهبذه الطريقة إذا العامل حمروما من كل مترين عقـيل ومـن كـل للعمل أو ل
 .مبادرة شخصية

  :فلسفة احلاجــــة/ ٢
الوجـود (الـروح عـىل  )الوجود املـادي( املادة مبدأ أسبقية :قبلية الوجود املادي  / ١-٢

سـات الوجـود  يعني أن األمور النفسية الوجدانية ليست هلا أصـالة, بـل هـي إنعكا)املعنوي
 )القـو املاديـة الداخليـة(املادي العيني عىل املخ واألعصاب, وال تعدو أن تكون وصال بـني 

 )١(.والعامل اخلارجي
 عـىل حركـة التـاريخ إذا )عـامال مـساعدا(اجلوانب النفسية عىل هذا األساس يمكن اعتبار 

 النفـسية ال يمكـن أن تكـون  من هنا فـاألمور.اجتهت يف خط االجتاه نفسه للقو املادية للتاريخ
 بـل الرؤيـة املاديـة الغربيـة .ال اهلـدف للحركـة اإلجتامعيـة وحمورا حلركة املجتمع وال الباعـث

 عىل الـصعيد التقنـي − تعترب القو املادية هي املحركة للتاريخ, وهي )اإلشرتاكية/ الرأساملية (
 .; فهـي الطبقـة العاملـة−إلنـساين  الصعيد ا− النظام اإلجتامعي اإلنتاجي للمجتمع, أما عىل −

                                                            
 ١٤٠٢ بـريوت, أوىل طبعـة األول, القـسم شـب, آذر عـيل تعريـب والتاريخ, املجتمع مطهري, مرتىض −1

 .٧٠ ص هجري,
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كـل " : ثم جييـب? والفرق بينهام? وما هو العمل?ما هي النظرية" :يتساءل ))١(فيورباخ(وهذا 
 .)٢("...حمدودا بذهني أنا فهو نظري, وما يدور يف أذهان الكثريين فهو عميل ما كان
 :املاديـة ,اجـاتحتيجتامعيـة نوعـان مـن االلإلنسان يف حياته اال :احلاجة للمادة / ٢-٢

, لكـن إلـخ ...داب والفنـون كـالعلم واآل:كالطعام والرشاب وامللبس واملـسكن, واملعنويـة
بحسب ما تقدم يف قبلية الوجود املادي, ير أصحاب اإلجتـاه املـادي إىل تقـدم اإلحتياجـات 

 خلـق  أن اإلنسان− أصحاب املذهب −املادية وأولويتها عىل اإلحتياجات املعنوية, كام يقرون 
املادي, أما النوع الثاين وهو املعنـوي, يعتـرب ثانويـا : من نوع واحد فقط من اإلحتياجات وهو

تبعـا  )ماهيـة( و)شكال(كيف هذه املعنويات وليس إال وسيلة لسد اإلحتياجات املادية, بل تت
 .للجانب املادي

 :ومن هنا صار للجانب املادي عىل اجلانب املعنوي أولويات
 . بإعتبار احلاجيات املعنوية إنبثاق من احلاجيات املادية وانعكاس هلا,ديةأولوية وجو/ أ

شـكال وماهيـة تبعـا  متكيفـة − أي احلاجيـات املعنويـة − باعتبارها ,أولوية ماهـوية/ ب
اإلجتاه املـادي للحيـاة دفـع بأبنـاء البـرش إىل أن  :)هايمن لوي( ولذا يقول ,للحاجيات املادية

الكون واحلياة واملجتمع والفن واألخالق وسائر املسائل املعنوية طبقا يصنعوا النظريات حول 
أخربين ماذا  )٣(لوسائل رفع احتياجاهتم املادية وانطالقا من هذا االجتاه املادي ومن القوة املنتجة

 .)٤(يأكل حتى أخربك ماذا يفكر
                                                            

 بواليـة الندسهوت مدينة يف ١٨٠٤  يوليو٢٨ يف ولد أملاين فيلسوف فيورباخ أندرياس لودفيغ :فيورباخ −1
 أبـرز مـن أصـبح ثـم هليغـل ًتلميـذا كـان البداية يف .١٨٧٢  سبتمرب١٣ يف راخينربغ يف وتويف األملانية بافاريا

 مـن فـصله إىل مستعار اسم حتت ١٨٣٠ عام يف نرش الذي »واخللود املوت حول أفكار« كتابه أد .معارضيه
 حـاد بـشكل وانتقـد .والدين املثالية بني الرابطة أكد أنه فيورباخ أداها التي اخلدمات إحد وكانت .اجلامعة
 اهليغليـة, للفلـسفة العقـيل ضموناملـ مـن االسـتفادة إىل الطريق هذا فتح وقد .اهليغيل للجدل املثالية الطبيعة
 .املاركسية تشكيل عىل الصدد هذا يف وساعد

 .٧١ ص السابق, املرجع مطهري مرتىض −2
 .٧٣ ص السابق, املرجع مطهري, مرتىض −3
 .نفسه −4
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تارخيية تقوم عـىل وعىل هذا األساس اعترب أصحاب املدرسة املادية والتجريبية أن احلركة ال
أساس أصالة العمل وتقدمه عىل الفكر, ويرون أن العمـل مفتـاح الفكـر ومعيـاره, وجـوهر 
اإلنسان يتمثل يف عمله اإلنتاجي, والعمل هو الذي يـشكل أسـاس معرفـة اإلنـسان ويـصنع 

 :))١(زأنجل( لذا يقول .وجوده
قـي لإلنـسان يتمثـل يف إن الوجـود احلقي" : قـال))٢(هيجـل( و"العمل خلق اإلنسان نفـسه"

 أي الـروح والكـالم − )كان يف البداية الفعـل(  قلب مقولة))٣(ماركس( أما "املرحلة األوىل بعمله
 .))٥(براكسيس(, وهو املبدأ الفلسفي املعروف بإسم )٤()كان يف البداية العمل(مقولة  إىل − هلااملبني 

                                                            
 كــان ١٨٩٥ أغــسطس ٥ يف وتــويف ١٨٢٠ نــوفمرب ٢٨ يف ولــد :Engels Friedrich إجنلــز فريــدريك −1

ّيلقب اينأمل صناعة ورجل فيلسوف  وعلم بالصناعة اشتغل .ماركس كارل جانب إىل املاركسية النظرية بأب ُ
 .نفسه ماركس كارل إىل باإلضافة املاركسية نظرية أب يعترب .وفيلسوفا سياسيا ومنظرا كاتبا وكان االجتامع

 عـام يف .الشخـصية وأبحاثه مالحظاته عىل اعتامدا إنجلرتا يف العاملة الطبقة حالة كتابه نرش ,١٨٤٥٥ عام يف
 البيـان ًاختصارا يسمى والذي الشيوعي, احلزب ببيان واملعروف املشهور بياهنام ماركس, مع أصدر ,١٨٤٨

 ةوفـا بعـد .الرأسـامل كتابـه األخـري هـذا يكتـب أن أجل من ماديا ماركس كارل ساعد بعد, فيام .الشيوعي
 ختمينـات خمتلـف انجلـز نظـم ذلك, إىل إضافة .الكتاب هذا من والثالث الثاين اجلزئني إنجلز نرش ماركس,

 .الرأسامل كتاب من الرابع اجلزء أعطى مما ماركس, كارل
 ١٤ − ١٧٧٠ أغـسطس ٢٧ ولـد Hegel Friedrich Wilhelm Georg هيغـل  فريـدريش  فيلـهلم  جورج −2

 يعتـرب .أملانيـا مـن ِالغربية اجلنوبية املنطقة يف ,فورتيمبريغ ,شتوتغارت يف ولد أملاين فيلسوف )١٨٣١ نوفمرب
 الثـامن القـرن أوائـل يف الفلسفة, يف األملانية املثالية مؤسيس أهم يعترب حيث األملان الفالسفة أهم أحد هيغل
 .امليالدي عرش

 وصـحفي ,ومـؤرخ ,اجـتامع وعامل ,واقتصادي ,أملاين فيلسوف كان :Marx Karl ماركس هانريك كارل −3

 االجـتامع علـم تأسيس يف هاما ًدورا أفكاره لعبت ).م١٨٨٣ مارس ١٤ − م١٨١٨ ايوم ٥ ثوري واشرتاكي

 الكتـب من العديد نرش التاريخ, يف االقتصاديني ظمأع أحد ماركس واعترب .االشرتاكية احلركات تطوير ويف
 .)١٨٩٤−١٨٦٧( ملال ورأس ,)٨٤٨١( الشيوعي احلزب بيان ُأمهها حياته, خالل

 .٧٥ ص السابق, املرجع مطهري, مرتىض −4
 يف وهو باليشء, االشتغال وكثرة املداومة معنى عىل املامرسة مكفهوم ينطوي ,Praxix املامرسة :براكسيس −5

 جمـال يف اسـتخدامها شـاع التـي املفـاهيم مـن واحـدا ويعـد يونـاين, أصل من practice الالتيني استخدامه
 .العقلية والنشاطات املجاالت من وغريها االقتصاد,
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 أي −عيـة تتحـدد هبـذا املفهـوم ولذا ير أنصار هذا املذهب أن دوائـر العالقـات اإلجتام
 . بمعنى أن التأثري طردي−تتحدد نوعية العالقات اإلجتامعية بحسب العالقات اإلنتاجية 

  عــــوامل اإلنـتاج : العنصر الثانـي-ب
 جمموع العنارص واملوارد املادية والبرشية والـرشوط :يقصد بعوامل اإلنتاج" :تعريـف  /١

التي بدوهنا ال تتحقـق األهـداف املحـددة مـن قبـل املخططـني التي تتطلبها عملية اإلنتاج, و
 ."إلقتصاد بلد ما

 : وتتلخص يف اآليت:العوامـل /٢
وهي الثروات التي يتم حتويلها من مواد طبيعية إىل منتجات مكيفة  : املوارد الطبيعية  -١

 وقد تكون موجودة عىل سـطح األرض أو يف باطنهـا كاملـساحات ,بحسب حاجات اإلنسان
لزراعية واملياه اجلوفيـة والثـروات الباطنيـة كـالبرتول والغـاز واملعـادن املختلفـة كالـذهب ا

واليورانيــوم وقــد تكــون هــذه املــواد يف اجلــو كالــسحاب أو يف الفــضاء اخلــارجي كالطاقــة 
 .الشمسية

كـل األدوات واآلالت واملنـشآت التجهيزيـة السيولة النقديـة و يتألف من : رأس املال  -٢
القاعدية الواجب توفرها يف العمل بغرض إنجاز العمل وفق ما خطط له وما يرجـى واهلياكل 

 .من حتقيق النفع من ورائه
وتتمثل يف القوة العاملـة مـن حيـث نوعيتهـا وخربهتـا ومؤهالهتـا  : املوارد البشرية  -٣

وطاقتها اإلنتاجية وأجورها وأعامرها, ومد عالقة هذه املعطيات بالعمل مـن حيـث كميتـه 
 .وعيته ومواده واملقاصد املرجو حتقيقهاون

 : تتلخص يف: السياسة اإلقتصادية-٤
 وميزانيـة ورضائـب وقـروض وضـامنات سـيولة نقديـة من اعـتامدات :السياسة املالية) أ

 .القروض حتى يمكن حتديد نسبة املخاطرة يف حتقيق العمل أو املرشوع بحسب طبيعته وهدفه
تشجيع اإلستثامر وتقليص اإلستهالك غري النامي وتوفري  تقوم عىل :التجارة اخلارجية) ب

 .األرصدة األجنبية



٢٢٩  

 يراعى فيه منع اإلحتكار واإلستغالل وحتسني سياسة األجور مثال هـل تقـوم :الدخل) ت
عىل أساس حتديد األجر بحسب مردودية اإلنتاج من الدخل القـومي أم مـن خـالل مردوديـة 

 من خالل مردودية إقتـصاد الـصناعة ودة كالبرتول مثال, أ غري املتجداملستهلكةتصدير الطاقة 
روف كـل بلـد املختلفة واملوجودة عامليا بحـسب ظـالثقيلة واحلربية, إىل غري ذلك من النامذج 

 .وسياسته القومية املنتهجة

 يتعلق بتوفري اليد الفنية املختصة والقادرة عىل حتقيق التجاوز النوعي وتلبيـة :التكوين) ث
, ائـلاملجتمع والدولة ومد فاعليتها وجهوزيتها يف مسايرة التقدم التقني العاملي اهلمتطلبات 

حتى ال تكون سياسة التنمية القومية بعيدة عن الراهن الدويل وما يفرضه من حتديات جديـدة 
تتصل يف كثري من املسائل بام يتعلق باألمن اإلسرتاتيجي لألمة, بمعنى البـد مـن أن تأكـل ممـا 

 .لبس مما تنسجتزرع وت

 وزيادة دخل الفرد عىل حساب العـامل ,وهذه السياسة اإلقتصادية أدت إىل تضخم اإلنتاج
األجراء; فزادت امللكية الفردية لوسائل اإلنتاج, وتطور اإلقتصاد احلر وتعـددت الـرشكات, 
وأصبحت الوحدات اإلقتصادية مستقلة يتخذ أصـحاهبا قراراتــهم عـىل أسـاس قاعــدة أو 

 احلـر ذا طـابع عفـوي يف الظـاهر ولكنهـا حمكومـة االقتـصاد مما جعل "ثمن السوق" معيار
 .بقوانني دقيقة داخليا

ولكن الغرب لكي خيرج من هذا املأزق ومن هذه الدائرة املغلقة واحللقـة الفارغـة, بحـث 
لثـروات املـواد األوليـة وا مـصادرجية بمعنى خارج احلدود األوروبية, وعن رعن أسواق خا

يعية, وهبذا ظهرت احلركـة اإلسـتعامرية احلديثـة إذ ينفـث يف روعهـا أسـطورة الفلـسفة الطب
الفردية; فأبيدت شعوب بكاملها من أجل تلبية رغبات النزعة الفردية التي هبـا ومـن خالهلـا 
أراد اإلنسان األورويب اإلنعتاق من مرياثه القديم والسيطرة عىل العامل املادي بام فيه من مجادات 

 . ويصبغ العامل بصبغته املبنية عىل أساس النظرة النفعية الرباغامتية للحياة,نات حيةوكائ
 وهـذا بمحاولـة ,"العـامل الثالـث"بــومن ثم تولد البؤس الثقايف واملادي ملا يسمى اليوم 

رجل الغرب تدمري ثقافات الشعوب األخر وما بقي من مرياث حضاراهتا, من أجـل إبـراز 
 )احلضاري(و) الفقر الروحي(, ويف املقابل تكون عىل املرسح الدويلقوة وجوده هو فقط بكل 

 .الالتينيةالغريب حتت وطأة سنابك خيله ملعامل احلضارات اإلنسانية يف آسيا وأفريقيا وأمريكا 
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 املغلقة يف البناء احلـضاري الغـريب, الـذي مل )حلقات الفراغ(وعىل غرار ما ذكرنا تكونت 
 )الـرتاكم الكمـي( وهكذا ازداد ,"النتاج املادي اإلنساين" :لقائل بأنهيعدو حدود التعريف ا

 .)الرتاث اإلنسان(عىل حساب 
 )الفلـسفة والتقنيـات( يف كتابه )جان ماري أوزياس(ونستدل عىل صحة مقولتنا بام ذكره 
 :يف الصفحة التاسعة واخلمسني ما ييل

 . هو الرائد البعيد للسربنتيك)للو(, وعنـدنا أن )رامون لول(و) روجه بيكون(ثم جاء "
 الذي يرمي يف آخر املطاف إىل حترير )الفن العظيم(إن كل عمل يستند إىل ممارسة طريقة, وإن 

مفـاهيم ( إنام يـستند عـىل جـدول )الكافرين(العامل من الناحية العملية, وهنا يستهدف هدي 
 .ن هذه املقوالت وهي ال تغرينا بوضوحها ألننا إبتعدنا بعدا كبريا ع.)أساسية

 يستعني هبا من أجل أن )رامون لول(ولكن األمر الذي يؤلف استباقا عبقريا حقا هو أن "
يفكـر يف أن من اجلائز أن نحصل بصورة ميكانيكية عىل مجيع عـالقات املفاهـيم التـي تقابــل 

 .)١("يعترب الفكر تقنية  ; فهو أول إمرئ)احلقائق الدينية األساسية(
, ولذا )احلركة اإلستعامرية يف ضوء األوضاع اإلقتصادية(ساس يمكننا دراسة عىل هذا األ

 التـي عرضـت يف تلفازنـا منـذ سـنوات )R. Crusoeروبنسون كروزيه (جيب أن نفهم قصة 
الرغبـة " شعوره, وهذا احللــم هـو  إنه يعرب عن حلم األورويب املتغلغل يف ال,وأكثر من مرة

 كانت تستقل سفينة ركـاب, ولكـن بعـد )روبنسون(و أن عائلة وه ."يف عامل خال من البرش
 إىل )روبنـسون(حترك عاصفة هوجاء أغرقت السفينة وطاقمها, ورمت رياح العاصفة عائلـة 

 .جزيرة ما
 اجلزيرة; فوجدها خالية مـن أي تواجـد أو أثـر يـدل عـىل )كروزيه( اكتشف السيد ,وبعد مدة

 اسـتغل األرض وزرعهـا بـالقمح, ثـم اكتـشف الثـروة وجود إنساين, وهكذا بعد مدة من الـزمن
احليوانية, ثم املطاط وغري ذلك, وهذا إشارة إىل العلم التقني للفرد األورويب, ويف استغالله اجلـشع 

 . وصانع احلضارة)السيد(الستنزاف طاقات األرض, وال ير املستعمر األورويب نفسه إال أنه 
                                                            

 الطبعة باريس,−بريوت−عويدات منشورات العوا, عادل ترمجة والتقنيات, الفلسفة :اوزياس ماري جان −1
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دثه رجـل الغـرب مـع مطلـع القـرن العـرشين, ونستطيع فهم التطور الصناعي الذي أح
خاصة بعد توصله إلخرتاع آلة الطريان, ويف حقيقة األمر مـا هـي سـو وسـيلة انعتـاق مـن 

 املـالزم للرجـل )اهلــاجس(سلطان اجلذب األريض, وحماولة جديدة لعملية التحرر, وذلك 
 .الغريب يف مراحل تقدمه املتعاقبة

ما هو يف احلقيقة إال تعبريا عـن القـوة املعاكـسة يف االجتـاه فاإلخرتاع هذا وهو آلة الطريان 
لتيار اجلاذبية األرضية, والتي من خالهلـا عـرب األورويب عـن سـيطرته عـىل العـامل اخلـارجي, 
والتحكم يف قوانينه, ومن ثمة خوض غامر رحلة جديدة نحو قبة اجلوزاء, بحثا عن عامل حيقق 

 .احللم املراود وهو خال من البرش
إنه نوع من السلوك اهلرويب الذي خيلص اإلنسان من متاعب مواجهة حقائق ال تنـسجم "

فإذا مل يتمكن من احتامل هذا التنـاقض بـني .. .مع تكوينه الذايت والعاطفي والفكري والديني
عامله الداخيل والعامل الذي حييط به; فستظهر عليـه األعـراض املرضـية التـي تـؤدي يف بعـض 

يار تام يف األعصاب وغري األعصاب, أو إىل نوع من الشلل العـام الـذي يعيقـه األحيان إىل اهن
 يف حتـسس عـبء ثقافـة املـايض وتراثـه إفراطـهعن القيام بأي عمـل منـتج أو مثمـر بـسبب 

 .)١(الديني
هبذا نفهم تلك العمليات الوحشية التي أبادت مئات املاليـني مـن البـرش يف سـبيل حتقيـق 

 وبإمكاننـا أن . يف صبغ العامل بصبغة امليكانيكا التي ولع هبـا أيـام ولـعطموح اإلستعامر الغريب
 )النزعة املـضادة للبـرش( خلصائص النفسية األوروبية )مقياس نفيس(نطلق عىل هذه الظاهرة 

 املتغلغلــة يف الفلــسفة اإلقتــصادية اإلســتعامرية )النزعــة الفرديــة الرباغامتيــة(املؤكــدة عــىل 
 .األوروبية

 تـشكل عامليـة )قوميـة(وروبا عىل السطح العـاملي وأصـبحت أول حـضارة انترشت أ"و
 وهي إذ مضت باجتاه .واسعة, جتاوزت يف شموليتها كل احلدود التارخيية للحضارات السابقة

العاملية منذ قرن ونصف فإهنا مل حتمل فقط إىل العـامل اختياراهتـا الربجوازيـة بـل محلـت أيـضا 
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نعـم قـد . . فأصبحت املعارضة ألوروبا أوروبية الصياغة واملنـشأبدائلها املضادة للربجوازية;
فرضت أوروبا عىل العامل, حتت طائلة املوت عجالت النظام اجلديد تبنـي الـنمط الربجـوازي 

 .)١( إىل بالدها)املزعومة(لإلنتاج, وفرضت عىل هذه األمم أن تدخل احلضارة أو املدنية 
 الـنفس بخاصـيات املكـان, أي أن العقـدة وبذلك أصبحنا أمـام نتـائج تفـرس معطيـات

اإلقطاعية والكنيـسة القديمـة وطبيعـة اجلغرافيـة األوروبيـة, أفـرزت الظـاهرة اإلسـتعامرية 
 ...)أمريكا(األوروبية حمددة نظرهتا اجلديدة إىل العامل بالنسبة للعامل الرشقي أو الغريب 

   املذهبية اإلقتصادية:ثالـثاً
  :تفسري املنهج الرأمسايل

 بالنسبة ملنهجـه اإلقتـصادي, ال )مذهبي( يصبح تفسري الغرب الرأساميل عىل أساس وهبذا
 : حمض, وهذا يتبني كاآليت)علمي(عىل أساس 

 :منذ فجر التاريخ العلمي لإلقتصاد, عمت الفكر اإلقتصادي يومذاك فكرتان
 تـتحكم يف سـري  أن احلياة اإلقتصادية يف أي جمتمع تسري وفقا لقو طبيعية حمـددة,:األوىل

 .الكيان اإلقتصادي للمجتمع, كام تسري شتى مناحي الكون طبقا لقو الطبيعة املتنوعة
وواجب العلم إذن جتاه هذه القو هو اكتشاف القوانني العامة وقواعدها التأسيسية, التي 

 . ملختلف الظواهر واألحداث اإلقتصادية)املعايري املفرسة(تصلح أن تكون أحد 
كام أنه يتوجب من تلك القوانني والنواميس املكتشفة يف عامل اإلقتـصاد, أن تكفـل  :الثانية

السعادة البرشية إذا نشطت وعملت يف دائرة من احلرية جلميع أفراد املجتمع الرأسـاميل, حريـة 
التملك واإلستغالل واالستهالك, وذلك هبدف اإلرتقاء مـن مـستو حتقيـق احلاجيـات إىل 

 .نات والكامليات, وهنا يكتمل الدور ويتحقق الرفاه الربجوازيمستو حتقيق التحسي
احلريـة (وهكذا; فالقاعدة التأسيسية التي هي مناط العمل يف املذهب قائمـة عـىل مفهـوم 

األرض : , والتي تسمح الرأساملية بموجبها غزو مجيع عنـارص اإلنتـاج مـن)التملكية اخلاصة
 ., وغري ذلك من ألوان الثرواتواجلو والبحر واآلالت واملباين واملعادن

                                                            
 .١٨ ص املرجع, نفس −1
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 بتوفري اجلو األمني حلاميـة امللكيـة اخلاصـة, ومتكـني )القانون الرأساميل(كام يتكفل 
 وعىل هذا يرتتب فسح املجال أمام املالك إلسـتغالل ملكيتـه .املالك من االحتفاظ هبا

ل وإمكانياتــه عــىل الــصفة الرائقــة لــه, والــسامح لــه بتنميــة ثروتــه بمختلــف الوســائ
ــذا نــر بــوعي كامــل مــد تغلغــل  النظــرة (واألســاليب التــي يــتمكن منهــا, وب

 ."الغاية تربر الوسيلة" :)امليكيافيلية
وهبذا نفهم بكل عمق كيفيـة حـدوث نظـامني تـرشيعيني مـستقلني عـن بعـضهام داخـل 

نظام اجلـوار أو مـا يعـرف بالنطـاق األريض, ونظـام النـشاطات املهنيـة أو : املجتمع الواحد
 )٢(ويقول شـارل بيغـي  ويصري التخطيط السيايس تابعا للنمو اإلجتامعي وخادما له,)١(رفيةاحل

Ch.Pèguyتـسري احليـاة اخلاصـة حتـت احليـاة العامـة; فرتعاهـا, وحتملهـا " : يف هذا املقـام
واحلسنات اخلاصة تسري حتت احلسنات العامة, واألمر اخلاص هو القامشة . وتتحملها وتغذهيا

 املهامت العامة ليست سو جزر صغرية, أما اخلاصة فهـي اخلـضم :publicaليكا  بوب:نفسها
 .)٣("العميق

 جتعل الفرد هو املحور الرئيس يف العملية اإلقتـصادية, )احلركة اإلقتصادية الرأساملية(إذن 
 :ومن هنا نستنتج موضوعات ثالث, تعترب اخلطوات األوىل يف حياة احلضارة الغربية

  :ان الفعل والعملموضوعة رجح -١
حــوار ( هــذه املوضــوعة مــن فكــر روجيــه غــارودي والتــي ذكرهــا يف كتابــه اســتعرنا
 :, إذ يقول)٤()احلضارات

                                                            
 الطبعـة عويـدات, منشورات دار علام, زدين سلسلة برجاوي, حممد ترمجة لسياسة,ا علم :بريلو مارسيل −1

 .٤٦ص باريس, − بريوت ١٩٨٣ الثالثة
 التحـق حيـث األوىل, العامليـة احلـرب يف معركة أثناء قتل ,)١٩١٤−١٨٧٣( فرنيس كاتب :بيغي شارل −2

 .الفرنيس اجليش بصفوف
 .٤٨ ص السياسة, علم :بريلو مارسيل −3
 .٣٩ ص ١٩٨٢ ,٢ط بريوت, عويدات دار العوا, عادل ترمجة احلضارت, حوار :غارودي جيهرو −4
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إنام يبـدي اإلنـسان عظمتـه كلهـا حـني يعمـل عمـال دائبـا " :)غوته( )فاوست(يقول "
, ثـــورة ))١(كرمويــل( ثـــورة )فاوســتية( ولـــقد كانــت الثــورات الربجـــوازية .مـــوصوال

 ."))٣(روبسبري(األمريكية, ثورة ) )٢(اإلستقالل(
 يف هذه الرقعة الغربية, )املاركسية(, ديانة العمل, وولدت )اليعاقبة(وأقر املتزمتون, مثل "

 )التقـويم الفلـسفي( يشغل يف )بروموثه( إن : رسالته لنيل درجة الدكتوراه)ماركس(وكتب 
صـورة  و,)بروموثه( أن صورة − أي ماركس − وعنده .املنزلة األوىل بني القديسني والشهداء

 هـو األثـر الـشاعري )فاوسـت( إن :)وليبنخت( ويقول :تغطي إحدامها األخر) فاوست(
 : ويضيف غارودي,"يفضله) ماركس(الذي كان 

, هبذا الرجحـان )هيجل(و) فيخته( للفلسفة األملانية املدرسية, فلسفة )ماركس(ويدين "
وهـو يـستخلص قيمـة العمـل األويل . إلنسان, خلقا موصواليف تقديم الفعل بوصفه خلق ا

آدم ( الـسيايس اإلنجليـزي لـد االقتـصادوتصور املجتمع عىل اعتبـاره تنظـيام للعمـل مـن 
 ...اللذين مل يريا يف اإلنسان, إال اإلنسان العامل واملستهلك) ريكاردو( و)سميث
واحد تقليد برجوازي وتـصور ن بآن ا هو إذ)العمل وحيد اجلانب(وعىل هذا فإن متجيد "

 ."...اشرتاكي
نعم لقد صار العمل هو الديانة اجلديدة التي احتلت اجلغرافيا األوروبية ومن مظاهر هـذا 
التدين اجلديد, إن هذه الفلسفة احلياتية اجلديـدة وجـدت يف انكلـرتا أرضـا خـصبة للـرتاكم 

 بالذيوع ذيوعا أكرب مما كان عليه يف الرأساميل, وإن استثامر الرساميل يف إصالح الزراعة قد بدأ
                                                            

 األرسة ضـد الربيطاين والربملان الشعب هبا قام التي الثورة قاد ,١٦٥٨−١٥٩٩ كرمويل أوليغر :كرمويل −1
 مفوضا لنفسه امللك راعتبا أسباهبا ومن إنجلرتا, تعيشها كانت التي املزرية األوضاع باصالح مطالبني امللكية,

 .الشعب عىل املجحفة الرضائب فرض املطلق, احلكم الربملان, إىل العودة دون القوانني إصدار اإلله, قبل من
 لإلمرباطوريـة تابعة كانت والتي الشاملية أمريكا يف عرش الثالثة الربيطانية املستعمرات يف قامت ثورة هي −2

 .١٧٨٣−١٧٧٥ السنوات خالل الربيطانية
 الغـريب, العـامل عـىل عميقة تأثريات هلا وكانت ,١٧٩٩ إىل ١٧٨٩ من استمرت التي الفرنسية الثورة هي −3

 النظـام بإلغاء قامت السيايس, واالضطراب العنف من فرتات وشهدت اجلمهورية وأسست امللكية أسقطت
 .واليعاقبة روبسبري الفرنسية الثورة قادة أشهر من االقطاعي,
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, وإن الشعبية املطردة للرشكة املسامهة وازدياد ممارسة البيـع املفتـوح للحـصص )تودور(أيام 
, كانا يدالن بآن واحد عىل قيمة األموال املـستثمرة وعـىل الرغبـة يف اسـتثامر )وأحيانا باملزاد(

 يف وقت مبكر جدا وبـام أن إنكلرتالية يف الثروات عىل هذا النحو اجلديد, إذن تشكلت الرأسام
العمل هو الديانة اجلديدة فقد طرأت تقنيـات أساسـية جديـدة يف صـناعة النـسيج واملنـاجم 

وما زالت تـدل عـىل ذلـك رواسـب املـشاغل احلرفيـة . الصناعة البحرية واحلربية ووالزراعة
, فـصم عـر بـإنكلرتاكـر السيسرتسية; فإن حتويل األديرة إىل أماكن عادية يف وقـت جـد مب

 التقني السائد يف العرص الوسيط وأسـهم يف تعجيـل ظهـور الرأسـاملية −املجتمع اإلقتصادي 
 يف "اإلخـوة القـارصين"  يذكر أن أديـرةChristopher Hillواطرادها; فهذا كريستوفر هل 

سان ( دير لندن حتولت إىل مصانع لألسلحة, وقد ارتفعت انتاجيتها ارتفاعا كبريا, وإن أمالك
 ضـعفا لـد )١٨٠(بــ لريات أصبحت تقـدر )٢٥١٠(بـ التي كانت تقدر وقت حله )ألبان

والنتيجـة عينهـا يف حقـل التعـدين; فمـن الوجـوه ... .الورثة العلامنيني بعد مرور قرن واحد
الثقافية هلذه التحوالت زوال حوانيت النساخ الذي يفرس ظهور املطبعة, وقد أفادت من ذلك 

 عـن دفـع الرسـوم لرومـة إنكلـرتايات التسلح واملالحة البحرية, وقـد أقلـع ملـوك أيضا تقن
وأخذوا باستثامر تلك الصناعات, وقد اخترصت احلفـالت الدينيـة وأيـام األعيـاد بـام يقـدر 

 ومل يسهم هذا الـشعور املعـادي للكاثوليكيـة يف . يف كل يومباون اسرتليني )٥٠٠٠٠(بتوفري 
 )١(.يس فقط, بل يف تقوية أوارص البيئة النفعية للحياة باملعنى الدقيقدعم قانون الفائدة القا
 هذا التحول الفكري والعقائدي والثقايف الذي مـس منظومـة املعرفـة بولكي نفهم أسبا

 :األوروبية البد من التطرق إىل القوانني اإلقتصادية العلمية املنقسمة إىل فئتني
 ال مـن اإلرادة )ثـق رضورهتـا مـن الطبيعـة نفـسهاالقـوانني الطبيعيـة التـي تنب (:إحدامها

 كـان يتوقـف عـىل األرض ومـا إنتاجإن كل " : القائل)قانون التحديد الكيل(اإلنسانية, مثل 
 ."تشتمل عليه من مواد أولية حمدودة طبقا للكمية املحدودة لألرض وموادها األولية

                                                            
 :دوب مـوريس انظـر االطـالع من وملزيد ١٠٣ − ١٠٠ صص والتقنيات, الفلسفة :زياسأو ماري جان −1

 والثـورة املتطهـرون :هـل وكرسـتوفر ,١٩٧٤ لندن حامد, عباس رؤوف ترمجة الرأساملية, نمو يف دراسات
Revolution and Puritanism, 1958. 
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  تعوض عىل املنتج تعويضا أكربنتاجاإلإن كل زيادة يف " : القائل)الغلة املتزايدة(أو قانون 
قـانون (, حتـى تبلـغ الزيـادة إىل درجـة خاصـة; فتخـضع عندئـذ لاإلنفـاقنسبيا مما زاده يف 

والذي ينص عىل أن الزيادة يف الغلة تبـدأ يف التنـاقص ) قانون الغلة املتناقصة(, وهو )معاكس
 ."النسبي عند درجة معينة

وانني الطبيعية والسنن الكونية التـي تكـشف عنهـا وهذه القوانني جرت عىل سنة سائر الق
العلوم الطبيعية وجانبها املوضوعي, ولذا ال حتمل شيئا من الطابع املذهبي الذي يسود نواحي 

 يف − أي القـوانني الطبيعيـة −احلياة اإلنسانية, اإلجتامعية منها والفكرية, بل هي متوافقة معها 
موضـوع اإلنتـاج املتعلـق هبـا يف كـل زمـان (بيعـة هـي ا دامـت الطشأن األبعاد الزمكانية, م

 .)ومكان
  )القوانني العلمية( :ثانيهما

تتضمن القوانني العلمية لإلقتصاد الـسيايس قـوانني للحيـاة اإلقتـصادية ذات الـصلة 
إحـد املظـاهر ( مـا هـي إال − أي احلياة اإلقتـصادية −بإرادة اإلنسان نفسه, وهذا ألهنا 

ــاة اإل ــسلوكية حلي ــةال ــسانية العام ــو )ن ــصاد س ــة لإلقت ــوانني العلمي ــك الق ــا تل , وم
 )الـسلوك اإلنـساين( أو قل القوانني أو اآلليات التي حتكم ذلك النوع مـن )ميكانيزمات(

 مـن )الـسلوكات اإلقتـصادية(حتت ظرف خاص ونوع خـاص من احلياة العامة; فتفرس 
 : القائـل)قـانون العـرض والطلـب(فــ دورا فعاال ; )اإلرادة(خالهلا, والتي تلـعب فيها 

إن الطلب عىل سلعة إذا زاد, ومل يكن يف املقـدور زيـادة الكميـات املعروضـة اسـتجابة "
 .)١("للزيادة يف الطلب; فإن ثمن السلعة البد وأن يرتفع

, يعمل بصورة منفصلة عن وعي اإلنسان كـام تعمـل )قانون موضوعي(وهذا ال يعرب عن 
 . أو مثل الفئة األوىل من القـوانني الطبيعيـة يف اإلنتـاج سـالفة الـذكرقوانني الفيزياء والفلك,

                                                            
 الـسبعينيات عقـد منذ تعرفه مل انخفاضا النفط أسعار عرفت إذ ٢٠١٧ سنة من هذه أيامنا يف واقع هو كام −1

 اإلسرتاتيجيني باخلرباء دفع ما وهذا دوالرا, اخلمسني رقم الربميل سعر جتاوز مل إذ ,١٩٧٣ أكتوبر حرب أيام
 ال حتـى وهذا النفط, عن طاقوية بدائل إجياد إىل التوصل عىل عندهم البحوث خمابر حلث بخاصة األمريكيني

 األوىل الدولـة بوصـفها أمريكا تتعرض ال وحتى اإلسرتاتيجي األمريكي القومي اعالدف سياسة يف ثغرة تفتح
 .للتجدد قابلة الغري الطاقة من النوع هلذا املنتجة الدول طرف من مستقبيل ابتزاز ألي العامل يف
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 يمثل إحد الظواهر السلوكية الواعيـة يف حيـاة اإلنـسان; فهـو )قانون العرض والطلب(فـ
 وأن − يف حالـة مـساواة الطلـب للعـرض −التي يقدم هبـا املـشرتي ) الكيفية(يوضح ويفرس 

 .بيع إال بذلك الثمنالة عن الالبائع سيمتنع يف تلك احل
 كال بل اإلنسان املشرتي ورد فعله الذي صـدر منـه اجتـاه ?هل هذا السلوك يعترب ال إراديا

التسعرية التجارية ينم عن فعل إرادي واع بالعمل الذي يصدر عنه اجتاه حالة مساواة الطلـب 
 .للعرض

ة, كـام يعتقـد بعـض وهذا اليعد إقحاما فجا للحياة اإلقتصادية يف جمـال القـوانني العلميـ
 يتنـاىف ويتنـاقض مـع )أن طابع احلتمية والرضورة للقـوانني العلميـة( :املفكرين اإلقتصاديني

 ; فإخضاع اإلنـسان للقـوانني العلميـة )اإلرادة اإلنسانية( التي تعد انعكاسا ل)احلرية(طبيعة 
انطـالق; فمعنـى بقهر ورصامة, يعد تناقضا صارخا ملا خيتص به اإلنسان يف حياته من حرية و

خضوعه لتلك القوانني هو حتوله إىل آلة جامـدة, تـسري آليـا, ميكانيكيـا, واسـتجابتها وردود 
 فعلها مربجمة يف نظر امليكانيكيني مثل عملية اإلستجابة القهرية لنبات عباد الشمس جتاه حرارة

 .الشمس وضوئها
بب القصور الذي اعتورهـا  مغاير هلذا الوهم الذي أفرزته هذه النظريات بساإلنسان يشء

يف تصورها للحياة اإلنسانية; فوجود قوانني طبيعيـة حليـاة اإلنـسان تعتـرب تفـسريا لنـوع مـن 
 كام أملحنا إىل ذلـك سـابقا, أال وهـو التبـادالت اإلقتـصادية أو يمكـن أن )السلوك اإلنساين(

 حلريته وإرادتـه, , وليس معناه فقدان اإلنسان)السلوكات اإلقتصادية(نطلق عليها إصطالحا 
 ..إذ ال إعتبار إللغاء إرادة اإلنسان وحريته حتت هذا النوع من القوانني أو السنن

   رجحان جانب العقل:املوضوعة الثانية -٢
نظرا لعالقة هذا النوع من القوانني بـإرادة اإلنـسان, إذ يتـأثر بكـل مـا ينـتج عـن الـوعي 

 .رادة اإلنسان وميولهاإلنساين, وبكل العوامل األخر املتدخلة يف إ

 ? كيف يقع هذا:وإذا طرحنا سؤال
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 وال توجـد مـشكالت ,إن العقل قادر عىل حـل مجيـع املـشكالت" :الغرب جييب ويقول
 )١()سـبينوزا(حقيقية إال تلك التي يـستطيع العلـم أن حيلهـا وهـذه الـسمة متيـز هبـا مـذهب 

 الوضـعي )أوغست كونـت( أو مذهب , الذي ير أن العقل حيل مشكلة الغايات)هيجل(و
 وما عداها من املشاكل األخـر; فهـي مـشاكل .)الوسائل(الذي ير أن العلم حيل مشكلة 

الهوتية أو ميتافيزيقية, ومن ثم وجب إمهاهلا, ومن هذه األفكار ولدت العلمية التكنوقراطية, 
 : سؤال التي تطرح دوما عىل العقل البرشي"ديانة الوسائل" هي "ديانة جديدة" أي ظهرت

 )٢(? ملاذا: وال تطرح السؤال اآلخر?كيف
ومن ثم طغت النظرة اإلنعتاقية من املرياث القديم يف جمـاالت احليـاة املاديـة واإلقتـصادية 

 إىل غري ذلك مـن ? كيف أسيطر عىل السوق? كيف أنتج:لإلنسان الغريب, دائام عىل فمه سؤال
 حياة الفرد األورويب, وهـو إنحـالل الفكـر وهنا ظهر بعد واحد يف. .هذه األسئلة وما شاهبها

إىل الذكاء وحـده, وبـسبب أحاديـة البعـد هـذه ظهـرت ثالثـة مراحـل يف تـاريخ الـشعوب 
 :األوروبية

 .مرحلة جتاوز قدرة الطبيعة قدرة اإلنسان/ ١
 .مرحلة جتاوز قدرة اإلنسان قدرة الطبيعة, ومن ثم السيطرة عليها/ ٢
 طاقة اإلنسان, وهذا ما تعيشه احلضارة الغربية اليوم, التـي مرحلة جتاوز قدرة اإلنسان/ ٣

استطاعت أن تنتج تقدما علميا وتكنولوجيا يفوق طاقة اإلنسان بل صـار هـذا التقـدم مـاردا 
جيثم عىل صدر اإلنسانية, بام حيويه من مشاكل بيئية وجتاوزات أخالقية خاصة بعد التوصل يف 

 .ية لإلنسان وحتقيق التناسخ اجلينيحقل الطب إىل اكتشاف الكتابة اجلين
 اعتـرب اإلنـسان هـو الرأساميل أن الفكر : مذهبية معينة منهابويرجع هذا التفوق إىل أسبا

القاعدة األساس يف حتريك اإلقتصاد, ولذا أعطيت احلريـة الكاملـة للفـرد, حتـى يتـسنى لـه 
هذا األساس كانت احلرية استغالل ثروته االستغالل الكامل ويستثمرها للصالح العام, وعىل 

                                                            
 يف ولـد .١٧القرن  فالسفة أهم من هولندي فيلسوفهو )Spinoza Baruch( :سـبينوزا  باروخ :سبينوازا −1

 .الهاي يف ١٦٧٧  فرباير٢١ يف وتويف ,أمسرتدام يف ١٦٣٢ نوفمرب٢٤
 .٤١ ص السابق, املرجع :غارودي روجيه −2
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سو أداة أو قل وسيلة لتوفري املصالح العامة وضامن ما يتطلبه املجتمع من خري ورفـاه, ولـذا 
 وتـارة يـر )املـذهب( يف )القاعـدي(وجب عىل هذه الوسـيلة أن تكـون جـديرة بمركزهـا 

ة أخـر يـر  سبب لتنمية اإلنتاج والثـروة العامـة, ومـر)احلرية اإلقتصادية(الرأسامليون أن 
 .املذهب أهنا تعبري أصيل عن الكرامة اإلنسانية وحق اإلنسان يف احلياة

, مردها إىل النتـائج )قيمة موضوعية( :ومن الواضح أن القيمة املذهبية للفكرتني األوليتني
واآلثار التي تنتهي إليها يف واقع احلياة, أما عىل أساس الفكرة الثالثة; فالقيمـة املذهبيـة تكـون 

مة ذاتية نابعة من شعور اإلنسان بكرامته وإنـسانيته, وهكـذا أحالـت الفلـسفة اإلقتـصادية قي
 :مقومات احلضارة الغربية التي ترتكز عليها إىل ما ييل

 ) واستهالكإنتاجآلة (أداة عمل        إحالة اإلنسان إىل/ أ
 الذكاء       إحالة الفكر إىل/ ب
 .)١() واالستهالكاإلنتاج يف الهنائي اليسءال(الكم        إحالة الالهنائي إىل/ ج

 )القـيم اإلقتـصادية(و) القيم اإلنـسانية(يمكن هنا إذن, أن نفرق بني نوعني من القيم مها 
 :ونمثلها يف جدول بياين

 قيم إقتـصـادية قيم إنســـــانية

 )طاقة فاعلة(اليد والوقت 
 )الفكر املبدع(العقل 
يـز العمـل عـن االنفعـال املـؤدي إىل ترك(القلب 

 )طريق حشد الطاقة النفسية

 وسائل اإلنتاج
 اإلطارات الفنية

 تركيز رؤوس األموال

من خالل النظر إىل اجلدول يتبني أن القيم اإلقتصادية املذكورة يف العمود الثاين صـادرة يف 
 األصل عن القيم اإلنسانية املذكورة يف العمود األول, أي أنه لو وقـع أي خلـل عـىل مـستو

ؤثر ذلك يف عامل القيم اإلقتصادية ; فالعالقـة النـسبية بـني القـيم يلقيم اإلنسانية بالرضورة سا

                                                            
 .٤٢ ص السابق, املرجع :غارودي روجيه −1
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 )الـسبب( تـضع القـيم اإلنـسانية يف رتبـة )عالقـة سـببية( :اإلنسانية والقيم اإلقتصادية هـي
بالنسبة للقيم اإلقتصادية, ومن خـالل هـذه الرؤيـة الفاحـصة نلفـي أن عـامل اإلقتـصاد عـامل 

 إال يف الرتبة الثانية, بعد عمليـة جـرد )اإلعتبارات الكمية(, وليس عامل )تبارات النفسيةاإلع(
 .تامة لكافة القيم اإلنسانية

 ألي نـشاط أو سـلوك إنـساين, )اإلرادة اإلنسانية املحركة(إذ أن هذه القيم اإلنسانية تعترب 
يأت هلا األسباب األولية منذ القرن  التي هت)اإلمكانية( أو )اإلمكان(أما القيم اإلقتصادية تعترب 

 والنتائج املتحصل عليها متكننا من فهم املبدأ الـذي تقـوم عليـه .السادس عرش والسابع عرش
 ? هلا فام هو)املبدأ األساس(التي ال يمكنها اإلستمرار إال بتوفر ) الديناميكا اإلقتصادية(

 :املبدأ األساس يتكون حسب جدول القيم اآلتية
 

 حيقق    اليد  
 الفعالية اإلقتصادية            الوقت  
 املال  

 

 :أما رشوط جعل الفعالية اإلقتصادية أو العملية اإلقتصادية أكثر إجيابية ; فهي
 )احلق(الذي قد يأخذ صورة         )اإلختيار(   
 )الواجب(التي قد تأخذ صورة         )الرضورة(   
 : وهو)مبدأ أخالقي(قائم عىل  )احلق(صورة   املتمثل يف)اإلختيار(/ ١
 ."حق كل مواطن يف لقمة العيش"
 : وهو)مبدأ أخالقي( قائمة عىل )الواجب( املتمثلة يف صورة )الرضورة(/ ٢
 ." لقمة العيش)يريد( عىل كل مواطن )واجب( )العمل("

 :ومن زاوية أخر نجد أن
 :و وه)مبدأ فني( قائم عىل )احلق( املتمثل يف صورة )اإلختيار(/ أ



٢٤١  

 " − أي الرضورات املادية − لقمة العيش )ضامن("
 : وهو)مبدأ فني( قائمة عىل )الواجب( املتمثلة يف صورة )الرضورة(/ ب
 ." ما يأكل)ينتج( )يعمل(كل فرد "

 :الصورة النهائية إذن هي
 )الضامن(يؤدي إىل ) فني+ مبدأ أخالقي ) = (احلق(    )االختيار (
املـؤدي إىل ) العمـل(ينـتج ) فنـي+ دأ أخالقـي مبـ) = (الواجب(    )الرضورة(

 ).ضامن احلق(املؤدي بدوره إىل ) اإلنتاج(
, بينام الطرف )قيمة اإلستهالك(كأننا أمام عملية معاوضة; فاجلانب األول يمكن أن يمثل 

; فعملية املعاوضة التي تنقل الثمن مـن الطـرف األول إىل الطـرف )قيمة اإلنتاج(الثاين يمثل 
آليـة ( بمثابـة )املعاوضـة(قابل نقل العني من الطرف الثاين إىل الطرف األول, وتعتـرب الثاين م
 : وتكافئ بني طريف املعادلة, ويمكن أن نعرب عن هذه اآللية برسم متثييل)توازن( التي )التوزيع

 

 '−اإلستهالك−'
 '−−اإلنتاج−'−−−−−−−−−−− التوزيع −−−−−'−−−−−−−'      

 
عل احلقيقي واإلجيايب للديناميكا اإلقتصادية حتى يتحقـق التـوازن بـني وهكذا يكون التفا

 )فائض اإلنتـاج(, ومن ثم يمكن حتقيق )احلق(و) الواجب( أي بني )اإلستهالك( و)اإلنتاج(
 اجلـزء )إدخـار( بمعنـى )إختـزان العمـل( الذي يقومفي األخري بعمليـة )مال(يف صـــورة 
 .)صةخمم( يف يوم )احلاجة(املتبقى لسد 

 )إختزان العمل(    )مال( = )فائض اإلنتاج(إذن  
 )فالعمـل مقيـد بـرشوط ماديـة(; )تعويـضية( كقيمة )املال(بـ مقرون )العمل(بمعنى أن 

املبـدأ ( يف ظـل )الواجـب( و)احلـق(قتصادي, وبحسب مفهـوم وهذه هي صورة التبادل اال
 : تتحقق لنا نتيجتان مها)الفني −األخالقي 

 )الذات( االتكال عىل :ان عىل مبدأ قيمي وهوتربية اإلنس/ ١



٢٤٢  

 )سياسـة تنمويـة( أي تـوفري )الواقـع( مـع )الفكر( تفاعل :إجياد جو ثقايف جديد هو/ ٢
 .)قيم ثقافية(جديدة قائمة عىل أساس 

واملجتمع الذي خيتار هذه الطريق يكون قد وضـع اخلطـى يف الطريـق املـستقيم, مـن هنـا 
, ألنـه وضـع يف احلـسبان كامـل )املـستقبل( إىل األمـام باجتـاه )وثبة الغرب(يمكننا أن نفهم 

 وهكـذا ,"اإلقـالع اإلقتـصادي"  لتحقيق)الرشوط النفسية والتقنية واإلجتامعية الرضورية(
 التـي كانـت متثـل )التخلف( من دائرة )اخلروج( و أي التخلص)الطاقات الكاسدة(حررت 

سالبة وسائبة يف تاريخ الـشعوب األوروبيـة يف حالة نفسية ووضعية إجتامعية وظاهرة تارخيية 
العرص الوسيط الذي كان يمثل عرص األنوار للعامل اإلسـالمي يف ظـل التوجيهـات الـساموية 

 . واإلقطاع)١(لدين اإلسالم, بينام كان يمثل ألوروبا عرص الظلامت يف ظل هيمنة اإلكلريوس
 ."اإلنتـاج" −)الواجب( و"كاإلستهال" −)احلق( بني )العالقة اجلربية(هذه هي صورة 

يف هذه احلالة يمكن للمجتمع أن يستثمر فائض اإلنتاج يف العمليـات واملـشاريع اإلقتـصادية 
, وصورة هذه الدالة يف الرسـم )املال خيتزن العمل(املقبلة, وهذا ما عربنا عنه سابقا بمصطلح 

, )حالـة نمـو مطـردة(جتمـع يف البياين نجدها دالة متزايدة نحو ما الهناية, بتعبري آخر هـذا امل
 :وهذا النمو ال يتحقق إال برشوط أولية تظهر يف صورة معادلتني مها

 

 . اإلنسان التي هي هبة اهللا لعبدهيف فعالية           تتحقق)معادلة بيولوجية(
يف شبكة العالقات القيمية اإلجتامعية, بتعبري ريايض           تتحقق) معادلة إجتامعية(

 ألفراد جمتمع مـا, عـن أفـراد جمتمـع )املميزة(لدرجة الفعالية ) املميز(بـيمكن تسميته آخر ما 
 ومن ثم حتدد مواقف الفرد أمام املشكالت التي تعرتض سبيل تقدمـه, وتكـون النتـائج .آخر

بحسب حتديد هذه املواقف, ولكن ترصف الفرد مقيد بـرشوط جمتمعيـة; فالنتـائج املتحـصل 
) اجلـرب(لرشوط, بمعنى آخر هناك وجود لنـوع مـن العليـة والـسببية أو عليها مرهونة هبذه ا

 . عىل سلوك هذا اإلنسان)احلتمية(و

                                                            
 .املـيالدي الثالـث القـرن يف إال يظهـر ومل املـسيحية, بالكنائس اخلاص الكهنويت النظام هو :اإلكلريوس −1

 .الكهنويت النظام درجات يف واألرثوذكسية ليكيةالكاثو الكنيستان وتتفق



٢٤٣  

 وهذا )املعادلة اإلجتامعية(أما إذا أراد الفكاك من هذا القيد ال بد له من تغيري عىل مستو ,
 اإلقتـصاد  وغريه من علـامء ورجـال)آدم سميث(بالفعل ما وقع يف العامل األورويب عن طريق 

للخروج من طوق اإلقطاع, ولكنه وقع يف خطـأ فـادح وهـو قيـام النـشاط اإلقتـصادي عـىل 
 طغت عـىل الذهنيـة )الذرائعية(, ألن النزعة )الفردانية(اإلباحية املطلقة إلثبات وجود الذات 

 )اليـد(و) الفكـر( للشخصية األوروبيـة عـن طريـق )الرتكيبة التوليفية(هذه هي  ....الغربية
 )ذات( هـي )اليـد( يـر أن )١()هلفـسيوس(, ولـذا كـان )مطلقيـة احلريـة( يف ظل )املال(و

 وأن احلاجة يف نظره هي املحرك األول, ويعتقد أن اليد هي عضو القدرة الـذي يتـيح ,اإلنسان
 ولقد نجحت أوروبا يف جتربتهـا التارخييـة هـذه عـىل أسـاس ,)٢(لإلنسان جتاوز ذاته باستمرار

, )النـشاط اإلقتـصادي( مركز وحمـور )العامل اإلنساين( قاعدة مذهبية جلعل )احلرية(اعتبار 
 عـىل املحـور )الـربح والـسيطرة( نقطتـا :بعد تعيني نقاط إحداثيات املعلم اإلقتصادي, وهي

 . عىل املحور السيني األفقي)اخلسارة واالستسالم(, ونقطة )العمودي(العيني 
 : الفكرية الثالثة املشار إليها سابقامن هنا يمكن لنا أن نفهم طبيعة األسس

 )حالة الطبيعة العذراء قبل االستغالل( مرحلة جتاوز قدرة الطبيعة قدرة اإلنسان 
حالة الطبيعـة اخلاضـعة إلرادة اإلنـسان (مرحلة جتاوز قدرة اإلنسان قدرة الطبيعة 

روات الطبيعة وفق عالقة االستغالل والسيطرة املؤدية يف األخري إىل حاىل االستنزاف لث
وهذا عكس عالقة التسخري التي تؤدي باإلنسان إىل تنميـة الثـروة الطبيعيـة بمختلـف 

 ,)أنواعها احلية واجلامدة
حالة التطور الـصناعي والتكنولـوجي (مرحلة جتاوز طاقة اإلنسان قدرة اإلنسان, 

 النمـو املذهل الذي حيياه اإلنسان اليوم بسبب اإلنفجار املعلومـايت وعـدم الـتحكم يف
 )املطرد لنتائج العلم املعارص

                                                            
 نظريـة له ,١٧٧١ يف وتويف ١٧١٥ باريس يف ولد فرنيس فيلسوف هلفسيوس, أدريان كلود :هلفسيوس −1

 القـدرات, يف متفـاوتني جتعلهم والتعليم الرتبية ظروف لكن متساوية, بقدرات يولدوا كلهم الناس أن تقول
 .حساساإل من صادر عقيل نشاط كل وأن

 .١١٢ −١١١صص والتقنيات, سفةلالف :أوزياس ماري جان −2
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 : التي سبق وأن أملحنا هلا يف معرض حديثنا وهية ضوء املقومات الثالثيفوهذا  
 )أداة عمل( إىل )اإلنسان(إحالة  

 )تقنية( بمعنى إىل آلية ناجتة عن )الذكاء( إىل )الفكر(إحالة 
 بالكتلــة واحلجــم  بمعنــى إىل إنتــاج مــادي يقــاس)الكــم( إىل )الالهنــائي(إحالــة 

 املعنـويني, إذ )الـرضر( أو )النفـع(واملساحة وغياب القيمة الرمزية املتمثلة يف مفهـوم 
صار النفع والرضر يتحققان بمد حتقق الربح أو اخلسارة وفـق وتـرية زيـادة اإلنتـاج 
ومن ثمة التصدير مما يدر سيولة مالية إضافية, أو وفق وترية تناقص اإلنتـاج ممـا يـؤثر 

 التصدير يف مقابل زيادة االسرتاد لسد النقص, مما يعني نقـص يف االحتيـاط املـايل عىل
 .للدولة واملجتمع

  :شرح القاعدة ثالثية القوائم/ ب
  )اإلنسان أداة إنتاج واستهالك( : احلرية وسيلة لتحقيق املصاحل١-ب

خالقـي أو قيمـي إطار أ(وهلذا السبب كانت احلرية التي نادت هبا الرأساملية جمردة من كل 
, ألهنا حرية حتى يف تقدير هذه املفاهيم, مما أضفى نسبية هالميـة عـىل هـذه القـيم )أو روحي

 أو )رضورة(املعياريــة يف املجتمــع الرأســاميل, إذ غــدت الرأســاملية ال تعــرتف هبــذه القــيم ك
 هذه )ضامن(بـ كفيلة )احلرية الفردية( مصلحة املجتمع, بزعمها أن توفري )ضامن( ل)رشط(ك

 ."قاعدة تأسيسية ورشط صحة لضامن وحتقيق املصالح" )الفرد(املصلحة العامة, ألهنا تعترب 
 عـن طريـق ختوفـه مـن تفـوق )أداة عمل ةاسـتهالك(أما اإلنسان صاحب املرشوع يصري 

 عـىل )املـصلحة اخلاصـة( مـن )دافـع(بــ )يعمل(فـمرشوع آخر عىل مرشوعه واكتساحه له, 
زادة من كفاءاته, حتى يستطيع الصمود واالستمرار يف خوض معركـة حتسني مرشوعه واالست

 .السباق أو لنقل التسابق مع املشاريع األخر, ليصمد يف هذا األتون املستعر
  :)الذكـاء(الفكر يتحول إىل / ٢

 ,من أهم الوسائل التي تتخذ من أجل تنميـة املـرشوع وصـموده أمـام املـشاريع األخـر
 أن صاحب املرشوع يف املجتمع الرأسـاميل احلـر :ىل املرشوع, هذا معناهإدخال حتسينات فنية ع

يظل دائام يتلقف كل فكرة أو حتسني جديد عىل اإلنتاج, أو أي أسلوب آخر يمكنـه مـن رفـع 



٢٤٥  

 وإذا متت هذه العملية ير صاحب املرشوع أن املشاريع األخـر .مستو اإلنتاج بكلفة أقل
 حتـى حيـتفظ بأوليتـه وأسـبقيته يف , البحث عن وسيلة جديدةقد حلقت به; فيبدأ مرة ثانية يف

 .امليدان
ومن تأخر يف هذا السباق; فإنه سينفلت من املدار الذي يدور يف فلكـه, وذلـك بـاإلفالس 

وواضـح .الذي يعرتيه, هكذا يسقط الضعفاء املنهزمون من احلساب وال حساب إال لألقو 
ة تؤدي إىل مصلحة املجتمع, ألهنا تدفع إىل االسـتفادة  املتواصل أن هذه املنافسلسعيمن هذا ا

 .)كلفة ممكنة(من اإلنتاج العقيل العلمي والفني, إلشباع حاجات اإلنسان الغريب بأقل 
 بيد األقوياء ليفنـوا هبـا )وسيلة( أخالقية بل هي )قيمة( ليست )احلرية(ّويتبني من هنا أن 

 الذي ناد ))١(فلسفة نيتشه(حلياة, هذه هي عني الضعفاء من الوجود, ألهنم ليسوا جديرين با
 الذي ناد بفكـرة اإلنـسان − أي نيتشه −بإبادة الضعفاء, وال حق يف احلياة إال لألقو, وهو 

 .)السوبر مان( املمتاز
 للقـوي يف كـل شـيئ, بيـنام )التعبـري احلـق والقـانوين(وعيه, أضحت احلرية اإلقتصادية 

حـدودا, وقـد  فسني األشداء الذين ال يعرفون حلريـاهتم النهمـةالضعيف; فهو حتت رمحة املنا
 :عرب اخلطاب القرآين عن هذه الصفة املذمومة يف قوله تعاىل

ً﴿إن اإلنسان خلق هلوعا  َُ َ ِ ُ َ ََّ ِ ْ ً إذا مسه الرش جزوعا *ِ َ ُُ ُّ َّ َّ َ َ ِ وإ*ِ ًذا مـسه اخلـري منوعـاَ ُُ َ ْ َّ َُ َْ : املعـارج( ﴾َ
٢١−١٩.( 

 احلياة اإلقتصادية يف املجتمع الغريب الرأسـاميل فـراغ روحـي; فلـم عىل هذا األساس, ساد
 يمكـن .تستطع هذه احلرية أن تصل الوشائج اإلنسانية بمشاعر الرب والرمحة واخلري واإلحسان

 يف كتابـه حـوار )غـارودي( ولـذا قـال ,)للرذائل األخالقية أسباب إقتصادية( القول إذن بأن
 :احلضارات ييل

                                                            
 كان )١٩٠٠ أغسطس ٢٥ − ١٨٤٤ أكتوبر ١٥(   )Nietzsche Friedrich: (فريدريش فيلهيلم نيتـشه  −1

 الفلـسفة عـىل عميـق تأثري لعمله كان واليونانية, الالتينية يف وباحثا ولغويا اشاعر ثقايف ناقدا ,أملانيا فيلسوفا
 .احلديث الفكر وتاريخ الغربية
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لتصور وحيد البعد ينحل الفكر إىل الذكاء وحده, وال جيد فيه احلـب, وال ويف مثل هذا ا"
 . بل نحن ننسى أن اجلنون هو امللح الذي حيمـي العقـل مـن الفـساد.اإليامن, وال الشعر جماال

لـنكن عقـالء, ولنطلـب ( وهـم يرفعـون شـعار ١٩٦٨ ثـار طالبنـا سـنة ,ولذا, هنـا أيـضا
 إنتحار لفقـدان اهلـدف, يـشهد ...رة مؤهلة لإلنتحارإهنا حضا":  ثم يضيف,)١(")املستحيل

 .عىل ذلك رضوب الفرار إىل املخدرات وانتحار املراهقني بأعـداد أكـرب يف األصـقاع األغنـى
إنتحار إلفراط الوسائل, يربهن عـىل ذلـك مـثال املنظـور اجلـائز لنـضوب املـصادر الطبيعيـة 

ا آخر سو أهنا مستودع ومعمـل ملعاجلـة والتلوث, وذلك نتيجة الزبة ال ير يف الطبيعة شيئ
 ."القاممة, واملنظور يترصف بوسائل هدم احلضارة هبذين اإلعتبارين

 , املكلـف يف حداثتـه حلـسابP. Bureauبول بورو (أن " :)مارسيل بريلو(ويقول أيضا 
 ذهـب إىل اسـكندنافيا متـأثرا "فيـورد يف النـرويج"بتحقيق عن مزارعـي  "علم اإلجتامع"

, إال أن هـذه )تورفيـل( املراجعة من قبـل راهـب )لوبالي( ومزودا بالئحة )املدرسة( بأفكار
لقد كان ينقص العنرص ... . مل يكن كافيا. عدم كفاية العوامل املادية,الرحلة أظهرت له, بقوة
 )متثيـل احليـاة(الضوء حتت اسـم   أن يلقي عليه, فيام بعد)بول بورو(األسايس الذي كان عىل 

Welttanschauung. .. ألفريد فويـه(يالحظ (A.Fouillée صـاحب التعبـري الـذي أصـبح 
 أنه بالنسبة ملادية خشنة, كل ما هـو غـري حقيقـة هـو بـذلك ) القوة−الفكرة (كالسيكيا وهو 

 وخـصب هـو اخليـال, كتلـك املفـاهيم .وهم, ولكن ما ليس حقيقة يمكن أن يكـون خيـاال
ين يمكـن أن يـربزوا عاملـا جديـدا مـن األفكـار, اخلالقة للشاعر, للفنـان, للفيلـسوف, الـذ

إن شيئا مل حيدث يف العامل احلقيقي دون أن يدرك يف احلال فهمه وأن ... .والعواطف واإلرادات
وهذا التقدم هيئ يف املذاهب قبل أن يتم يف األشياء وسـار ... .يستمد منه حلسابه ثروة جديدة

 التـي هـي يف )مدرسة قانون الطبيعـة واألشـخاص( إهنا .العقل يف الطليعة عىل طريقة املدنية
١٧٧٤ واألمريكيـة لعـام ,١٦٩٨ الثورة اإلنكليزيـة لعـام :أساس الثورات الثالث الكرب, 

كـارل (و) النظـام الـسيايس احلـديث ()ديـامر أيـسامين( ومــا سـامه ,١٧٨٩والفرنسية لعام 
واالنجازات التأسيسية يمكن أن , وبني التيارات املذهبية )الديمقراطية الدستورية( )فريدريخ

                                                            
 .٤٢−٤١ ص السابق, املرجع :غارودي روجه −1
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توجد فوارق ملموسة, وفواصل حمددة, ولكن ال وجود ملثـل االنقالبـات الـسياسية الدائمـة 
 .)١("التي مل تكن قد هيئت بسياق األفكار يف العقول 

  :)إحالة الالهنائي إىل الكم(الركيزة األخرية / ٣
 ,"رجحـان الالهنـائي الـسيئ"بـ والتي تعرف )املوضوعة الثالثة(نستطيع إدخاهلا ضمن 

 .)املفهوم الكمي(وبتعبري ثان رجحان 
 لتنميـة )سـبب( ك : لتحقيق املصالح, واآلن ندرسها)وسيلة( ك)احلرية(حتدثنا سابقا عن 

 وحتقيق ذلك كله يتم يف شـكل )سبب( ك)احلرية( تعتمد )اإلنتاج(اإلنتاج, إذ من أجل تنمية 
ال األعامل وأرباب الرشكات; فاملشاريع القوية حتطم  يف السوق بني رج)التنافس(أو أسلوب 

غريها, وتبدأ باحتكار األسواق التجارية, حتى تقيض عىل كل أنواع املنافسات يف باب التنمية 
 .اإلنتاجأو رفع 

 مهـا )التنـافس احلـر(و) احلريـة(, ألن )اإلنتـاجكيفية تقدير قيمة (ومن هنا كان اجلور يف 
 . الـوفري وبكلفـة أقـلاإلنتاج لتحقيق )وسيلة( وذهب الرأساميل,للم) أسلوب االستمرارية(

أكـرب ( وذلـك بتحقيـق اإلنتـاج عىل العامة وعىل حتـسني )اإلنتاجكيفية تقسيم (هذا يدل عىل 
 .)كمـية ممكنة

 العام عىل املـواطنني )اإلنتاجكيفية تقسيم (و) العدالة االجتامعية(إذن ال عالقة بني مفهوم 
 ,,)أخالق وقيم(, بل مشكلة )قدرة(اميل, أي ليست مشكلة يف املذهب الرأس

, ليس له احلق بأن يطالب بجزء ولو بقليـل منـه, وهـذا معنـاه فالذي ال يملك ثمن اليشء
 وهذا ألسباب عدة كعـدم قـدرة هـذا الـشخص عـىل . الفقرياإلنسانالبؤس أو املوت مصري 

فـز بفرصـة واحـدة ليعيـد االعتبـار منافسة آخرين أقوياء سدوا كل األبواب يف وجهه; فلم ي
 .لنفسه, ويرجع مكانته السابقة

                                                            
 يف االطـالع مـن للمزيـد اآلتيـة املراجع وانظر ,١١٧−١١٦−١١٥ صص السياسة, علم :بريلو مارسيل −1

 فــردريخ, كــارل كتــاب وأيــضا ,١٩٣٠−١٩٢٩ بــاريس فرنــسا, يف املدنيــة تــاريخ زو,غيــ .ف :املوضــوع
 .١٩٥٨ لفرنسا, اجلامعية املنشورات باريس, الدستورية, الديمقراطية
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 القـدرة عـىل ( هي يف حقيقـة األمـر اإلنتاج عىل تنمية )درة املذهب الرأساميلق(إذن دعو
سبيل املجد والثروة عـىل مجـاجم اآلخـرين, وليـست تعبـريا عـن حتقيـق العدالـة يف  )اإلبادة

 ..االجتامعية
 سبب تلك احلمالت اجلنونية املسعورة من طـرف )فهم(يمكن  )التفسري(وعىل ضوء هذا 

 الرأساميل, وتقديمهم اإلنتاجالدول االستعامرية إلستعباد البرش اآلمنني, وتسخريهم يف خدمة 
 .)االستعامر االقتصادي(قرابني عىل مذبح 

وهذه السياسة االقتصادية اجلديدة كانـت مبتكـرة مـن أجـل توجيـه الـرأي األورويب إىل 
بحث عن أرايض جديدة يستثمرها ويستغلها إىل أقـىص حـد ممكـن, وليبعـد عـن االهـتامم ال

 .عن احلقوق املهضومة يف ظل احلكم الرأساميل) عملية تعويض(باملسائل الداخلية, وك
   نتائج فلسفة املذهب:رابعا

 )مفهوم احلركة( أي سيطرة )ساكنة( غري )صورة متحركة(الصورة العامة هلذا املجتمع / ١
 تتغـري بالـرضورة مالمـح )الـسكون( عـىل )احلركـة(عىل الذهنية األوروبية, وعنـدما تتغلـب 

 وعليـه يـتم حتديـد )الثبـات والـسكون(بدل قيم ) احلركة والتغري(املجتمع, بمعنى حلول قيم 
, لذا صارت الرؤية االستـرشاقية الغربيـة وحتـى األنثربولوجيـة تنعـت العـامل )مفهوم التنمية(

ه عامل خامل متخلف ألنه عامل تتميز جمتمعاته باحلفاظ عىل نمـط معاشـها وسـلوكها الرشقي بأن
وألهنا جمتمعات زراعية لذا تتصف باملحافظة واجلمود والتقليد; يف حني الفرد يف الغرب يـسعى 

 وإسـهاماتدائام لتنمية قدراته العقلية والنفسية واجلسامنية أيضا, ويبحث عن فتح آفاق جديدة 
 من نوع خاص تتحكم يف نسيج شبكة العالقـات )عالقات(والناتج من هذا هو ظهور  ابتكارية

 .االجتامعية ولذا يقول اخلبري اإلنكليزي يف تاريخ التكنولوجيا والصناعة يف بريطانيا األسـتاذ آر
وإذا تـصورنا أن طبيعـة االبتكـار ":  يف كتابه اآللة قوة وسـلطةR.A.Buchanan بوكانان .إيه

شكلة كرب يف تـاريخ التكنولوجيـا فـإن املـشكلة الثانيـة هـي ذيـوع االبتكـار أو تؤلف أول م
 أن الـيشء.. .)التوالـد التلقـائي(و) االنتـشارية(مثال آخر عن السجال بني النزعة .. .التجديد

الذي ال يدانيه شك تارخيي اآلن هو أن أوروبا تأثرت بالتفوق الصيني فكان حافزا قويا هلا إبـان 
 هذا عىل الرغم من أن الغـرب هتيـأت لـه قـوة دفـع ذاتيـة يف جمـال االبتكـار .سطىالعصور الو
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 إن االبتكار التقني من شأنه أن يشوش أو يغري من اآلليـات.. .. م١٥٠٠التكنولوجي بعد العام 
عـة, أو وإنتاج املزيد من غلة مساحة مزريف  االبتكار ساهم للسكان, مثال ذلك أن ي"الطبيعية"

وهذا من شأنه أن حيفز بدوره حركة التحرض, ومن ثـم يزعـزع . سباب مرض ماأن يقيض عىل أ
ونجد باملثل أن التقدم يف التكنولوجيـا العـسكرية . األنامط التقليدية للحياة وسبل تنظيم العمل

يغري من موازين القو السياسية, ويشجع بالتايل عىل املنافسة واحلرب بينام حتسني سـبل النقـل 
وطبيعـي أن هـذا التقـدم يف صـوره املختلفـة يعـزز .  حدود الزمان واملكـانواملواصالت يكرس

عملية التغري االجتامعي, وكثريا ما حيدث هذا بطرق غري متوقعة وغـري مـستهدفة ويـؤثر تـأثريا 
ــة(مبــارشا يف نــسق القــيم   ويتحمــل مؤرخــو ., ويف اخليــال الفنــي واألديب)للعقائــد التقليدي

اف عواقب موضوع دراستهم حتى إن تعذر عليهم الوصـول إىل التكنولوجيا مسؤولية استكش
 )١(.إجابات شافية بشأن ما ينطوي عليه هذا املوضوع من مشكالت

ولعل أهم رشط يف الرشوط األوليـة الالزمـة لتحقيـق ابتكـار " :بل ويقول يف سياق آخر
 ارابتكـ( ولقـد قيـل عـن حـق إن .ها وهلـامعناجح هو رشط وجود وسط اجتامعي متعاطف 

هو من أهم القسامت املميزة للحضارة الغربيـة احلديثـة, ونعنـي بـذلك قيـام نظـام ) االبتكار
 .)٢("اجتامعي داعم للمبدعني وألفكارهم

وهكذا يواصل املجتمع الغريب خطى سريه يف االجتاه نحو آفاق جديدة تسهم يف صـنع / ٢
بتكار واالكتشاف للوصـول إىل  عن طريق اال)التغري(و) احلركة(احلضارة اإلنسانية وفق مبدأ 

 .Le Parfait) املثال املطلق(األحسن واألجود واألمثل املؤدي يف هناية املطاف إىل 
 .)مفهوم الواجب(و) مفهوم احلق(وهبذا حتدد احلريات واملسؤوليات أي / ٣
 ; فقد قام بتغيـري)األرقام( بلغة )األجود(و) األحسن(لكن املجتمع الغريب بام أنه حيدد / ٤

, بمعنى آخر أصبح  التنموية يف الفلسفة)اإلزدياد الكمي( حيث طغى مفهوم )التنمية(مفهوم 
                                                            

 جالل, شوقي ترمجة احلارض, الوقت حتى ١٧ القرن منذ التكنولوجيا وسلطة, قوة اآللة :بوكانان .إيه .آر −1
−٣٩−٣٨−٣٧ صـص ,/ ٢٠٠٠ متوز / ـه١٤٢١ األول ربيع األوىل, الطبعة ,الكويت املعرفة, عامل سلسلة
٤١−٤٠. 

 .٣٦ ص نفسه, −2
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 الـذي ينظـر )املعيار اإلقتصادي(تعريف التنمية يتم من خالل معيار أحادي اجلانب, أال وهو 
 .)االستهالك(و) اإلنتاج( :للحياة اإلنسانية عىل أهنا مكونة من عنرصين مها

 االستهالك+ اإلنتاج = دية  العملية االقتصا
  الصفر                                                                                                               

 احلق+ الواجب = العالقة االجتامعية 

يمكننا أن نعـرب عـن هـذا املعيـار اإلقتـصادي يف صـيغة عالقـة جربيـة متكونـة مـن / ٥
 :اجحتني مهامرت

 واالستهالك قيمتان خمتلفتا العالقة عىل طريف الصفر, وهذا معنـاه أن الواجـب اإلنتاجأي أن 
 بـني املرتاجحـة )عملية تطابق خطي( وإذا جعلنا .واحلق قيمتان خمتلفتا العالقة عىل طريف الصفر

العالقـات  صـبغ شـبكة :اجلربية سـينتج لنـا مفهـوم جديـد وهـو للعالقة) ٢(واملرتاجحة ) ١(
 وبذا بقيت الفلسفة التنموية الغربيـة حبيـسة التعريـف .االجتامعية بصبغة عالقة اقتصادية حمض

 .الكمي العددي, تنظر لإلزدهار احلضاري عىل أساس زيادة الربح باستمرار متواصل
ــة / ٦ ــذا مل يقــم أي تفاعــل حقيقــي وجــدي بــني احلــضارة الغربي ــام (ل حــضارة األرق

حــضارات احلكمــة والتأمــل واملحبــة (حلــضارات اإلنــسانية األخــر  وبــني ا)والكيلــوواط
, وهذا من خالل اآلليات )حضارة الرمحة واخلريية(, وباألخص احلضارة اإلسالمية )والسالم

 لـذا كـان املـرشوع احلـضاري الغـريب أحـادي .التارخيية التي أرشنا هلا يف بداية هذا املوضوع
 بـل والقهـر ,مبدأ اإلخـضاع واالسـرتقاق واالسـتغالل قائم عىل , استعامري النزعة,اجلانب

 .واالغتصاب للغري ولآلخر املخالف واملتباين لألنا األوروبية
, إذ ينظر لألقطار )مركزية التسيري العاملي(ألن االستعامر الغريب كان يعتمد عىل قاعدة / ٧

سيد األورويب املتواجـد يف املستعمرة, عىل أهنا خمازن املادة احلضارية اخلام التي توجـه إليهـا الـ
 .أوروبا, ليحوهلا إىل ما يشاء من آليات الدمار واخلراب, ويعيد تسويقها يف البلدان املستعمرة

وبسبب هذه املركزية األوروبية ال توجد عواصم حـضارية متعـددة, بـل توجـد عاصـمة 
ئم عىل فلسفة  قا)الغرب(واحدة ومركز تسيري واحد, يتحكم يف كافة األقاليم, ألن رشط نمو 
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إذ نمو الغرب يتم عىل حساب ختلف العامل الثالث والصيغة ) احلق(و) الواجب(خاصة ملفهوم 
 :اجلربية هلذه العالقة اإلستعامرية هي

 )حق(هنب ثروات الشعوب  =   )حق(تقدم ونمو الغرب 
 )حق(النهب واالستعامر  =                        )حق(النمو 

 )االسـتعمـار(=                             )النـمو( إذن 

 : اإلقتصادي بعدا جديدا يف العالقات الدولية وهو−وهبذا أنتج االستعامر الغريب 
 .)التخلف(رشطه املقابل هو ) النمو(
ويف األخري تغريت اخلارطة السكانية للقارة األوروبية, وهـذا بعـد احتـاد الزراعـة مـع / ٨

  ذلـكاين للمدن حسب السياسة االقتصادية اجلديـدة, وبـسببالصناعة; فتغري الشكل العمر
تغريت كذلك اخلارطة السكانية لدول العامل الثالث, بسبب هـذا االسـتعامر اجلديـد, وهكـذا 

 .تغريت موازين القو الدولية حسب التوزيع اجلغرايف اجلديد
 :نستطيع أن نبني هذا برسم متثييل ليوضح الصورة

 )مركز االستقطاب السيايس الدويل(واشنطن             ) واشنطن−طوكيو (حمور = العامل الغريب 
 .) أمريكا اجلنوبية−أندونيسيا(حمور = العامل الثالث 

 :واملعادلة الرياضية للخارطة اجلغرافية اإلقتصادية هي
 } الصفر >) ط( كل القيم {= مرتاجحةالعامل الغريب 

 } )ح( كل القيم {= مرتاجحة العامل الثالث 
 )ط(القيم املوجبة دائام = العامل الغريب 
 القيم احلقيقية= العامل الثالث 

صـورة هجينـة =  يف املعلـم املتعامـد املتجـانس )ح( تتقاطع مع القيم )ط(إذا جعلنا القيم 
 .)مع املالحظة أن هذا النوع من العالقة غري جائز رياضيا(للعامل الثالث 

 :صادية الغربية نتج عنها ما ييل أن السياسة اإلقت:خالصة البحث / ٩
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 .تغيري اخلارطة السكانية للعامل الغريب وللعامل الثالث) ١
 . للعامل الغريب وللعامل الثالثاالقتصاديةتغيري اخلارطة ) ٢
 .تغيري اخلارطة السياسية للعامل الغريب وللعامل الثالث) ٣

 )وسـيلة(لوجـود باعتبـاره إىل ا − )نقصد هبا العاملـة الرخيـصة (−رجوع نظام الرقيق) ٤
 )اإلنتاج(لرفع وترية 

 :وهذا كله أد بدوره إىل تغيري املعامل اجليوسياسية للعامل برمته فكان ماييل) ٥

 .١٩٩٢ التي كان هدفها إنشاء أوروبا موحدة عام )١(ظهور السوق األوروبية املشرتكة/ أ
سـة تنمويـة جديـدة, اي إىل وضـع س١٩٧٣ واجتاهها منذ )٢(ظهور دول عدم االنحياز/ ب

 .وكقوة سياسية ثالثة
ظهور سياسة األحالف واألساطيل واتساع مهامها وتزايد مفعوهلا خاصة بعد ظهـور / ج

 ,١٩٧٣ سنة الكيان الصهيوينالعرب وأكتوبر بني البرتول كقوة اسرتاتيجية ضاغطة يف حرب 

                                                            
 عقـده الـذي التمهيـدي االجـتامع أعقـاب يف ظهر سيايس, اقتصادي مرشوع هو مشرتكة أوروبية سوق −1

 بـني صاديةاقتـ وحدة ِإلنشاء ,)م١٩٥١( حزيران يف إيطاليا يف األوروبية الدول من دول ست خارجية وزراء
 وضـع ذلـك وتـال .ولكـسمبورغ وهولندا وبلجيكا الغربية وأملانيا وإيطاليا فرنسا :هي الدول وهذه دوهلم,
 ٢٥ يف رسميا لتنشأ روما معاهدة سمي فيام ِإليها املشار الدول عليها وقعت ِإذ السوق, هلذه األساسية املبادئ
 .املشرتكة األوروبية لسوقا لقيام الفعيل التاريخ يعد الذي ,م١٩٥٧ آذار / مارس

, ونتيجـة مبـارشة )١٩٤٥ − ١٩٣٩ (احلرب العامليـة الثانيـة حركة عدم االنحياز, واحدة من نتائج  تعترب−2
 وحلـف النـاتو الواليـات املتحـدة األمريكيـة(املعـسكر الغـريب (التي تصاعدت بـني  للحرب الباردة أكثر,
, دول املحور وارسو حال هناية احلرب العاملية الثانية وتدمريوحلف  اإلحتاد السوفيتي(املعسكر الرشقي (وبني

 دولة, وهي الدول التي ٢٩تأسست احلركة من . احلرب الباردة وكان هدف احلركة هو االبتعاد عن سياسات
وتعترب مـن بنـات افكـار رئـيس . , والذي يعترب أول جتمع منظم لدول احلركة١٩٥٥ مؤمتر باندونغ حرضت

وانعقـد . تيتـو والـرئيس اليوغوسـاليف مجال عبـد النـارص والرئيس املرصي جواهر الل هنرو الوزراء اهلندي
ثـم تـواىل عقـد املـؤمترات حتـى املـؤمتر  دولة, ٢٥, وحرضه ممثلو ١٩٦١ عام بلغراد املؤمتر األول للحركة يف

 دولة, وفريق رقابة ١١٨ إىل ٢٠١١ووصل عدد األعضاء يف احلركة عام . ٢٠١٢يف أغسطس  بطهران األخري
 . منظامت١٠ دولة و١٨مكون من 
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ري كيـسنجر أن يـضع هنـوزير اخلارجيـة األمريكيـة األسـبق مما دفع باملخطط اإلسرتاتيجي 
 وانتهـاء .السيناريوهات املستقبلية لعرص اهليمنة األمريكية وفق هـذا املعطـى الـدويل اجلديـد

 . أمام وحدة املصالح الغربية املشرتكة)احلرب الباردة(
 .)التقدم(و) التخلف( ي مفهومتكريس/ د

لقطـب واملتمثـل حركة التاريخ نحو نظام دويل واحد ووحيد االعمل عىل توجيه النهاية يف 
مل  )النظام الـدويل اجلديـد(القانون أو   بإسم)كثرة حمكومة( و)قلة حاكمة(يف أمريكا, ومن ثم 

يتحقق حلد اآلن بفضل مقاومة عدة دول يف أوربا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية كام سـبقت 
 .اإلشارة إىل ذلك
  :خــــامتة

تى نكون عىل بينة من أمـر جمريـات هـذا هذه هي خالصة البحث التحلييل الذي قدمناه ح
 يف شـكل )تأكيـد وجـود الـذات املتامهيـة(العامل الذي يعيش رصاعا أيديولوجيا, بني حماولـة 

 هذا فيام يتعلق بام كان يعرف يف أدبيات الستينيات والسبعينيات بالعامل الثالث عمومـا ,هالمي
 بالنـسبة للعـامل )حمـو الـذات(لـة وصار اليوم يعرف بالعـامل العـريب واإلسـالمي, وبـني حماو

 والتي ,التكنولوجي الذي كان فلتة يف التاريخ البرشي الذي منه تولدت هذه الطفرة احلضارية
بسببها تتجرع اإلنسانية ويالت احلروب املـدمرة واجلـوع واحلرمـان واملعـامالت الالإنـسانية 

 وهكـذا بنـت احلـضارة )ةاحلرية اإلقتصادي(املنعتقة من كل ضابط أخالقي أو ديني بدعو ,
الغربية أبراجها العاجية عىل مجاجم املاليني من البرش وطمس معامل حضارات كانـت مزدهـرة 
 ,من عىل وجه البسيطة, وآثار حرب العراق ما زالت ماثلة للعيان تبكـي سـيمفونية اإلنتحـار

ريوعهـا إنتحار إنسانية اإلنسان عىل مذبح الغطرسـة األمريكيـة مـن أجـل رفـع أرصـدهتا و
 .البرتولية

إن الغرب يعيش تشوها حضاريا مثيل ذلك التشوه اجليني الذي تعرفه الساللة البـرشية يف 
أجياهلا املتحدرة واملتأخرة, ومل تستطع قوة اخلبز التي جاء هبا كارل ماركس, وال قـوة اجلـنس 

, مل تـستطع التي فضحها سيجموند فرويد وال الطاقة املتفجرة التي انتهـك أسـتارها آنـشتاين
هذه القو كلها أن تطرد شعور امللل والفراغ الروحي واإلفالس األيديولوجي للغرب, لكن 
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 النظام والرتتيب مقابل رفـض إلـه الـسامء, والتوجـه :دون جدو أو نفع, ألن إله العرص هو
بمنطق اإلستعالء ليتحكم يف األرض ويف أرسار الوجود ونواميسه, فإذا به يتيـه يف تـضاريس 

ة; ادحـجلغرافيا وحجب بارمودا ومل يستطع التفلت من جاذبيـة األرض وجربيـة احلركـة الكا
 .فأصبح هباءة يف الفضاء ونقطة عامء عند العتمة

ومما زاد األمر صعوبة يف حتقيق أي حـوار بـني الـشامل واجلنـوب هـو مـا جنتـه تلـك 
 يعرف عنـد اخلـاص التنظريات املذهبية واملقدمة خصوصا من طرف خرباء البنتاغون فيام

) هنايـة التـاريخ(والعام يف األدبيات السياسية ويف علم األنرتبولوجيا اخلرافيـة بمـصطلح 
, مما أوصل الغرب إىل نقطة الالرجوع والعـامل اإلسـالمي أيـضا إىل )صدام احلضارات(و

 يف )الفـساد( الذي أفرز فقهـا سياسـيا جديـدا يقـوم عـىل مفهـوم  األمر,نقطة الالرجوع
 التي حتكم الغرب والعرب عىل حد سـواء; فـالغرب يعـيش حالـة احتـضار وإن )مالقي(

طالت املدة, كام أن العامل اإلسالمي وخاصة العريب يعيش حالة اختبار عسري خاصـة بعـد 
ذهاب أنصار الكاريزماتية السياسية, وغياب مفهوم الرجل الدولة والرجل األمة, وعليـه 

 من أي وقت مىض ببذل اجلهد وحـشد اهلمـم وتوجيـه فالعامل اإلسالمي كله مطالب أكثر
الطاقات الكامنة إىل تقديم البديل احلضاري حتـى يتحقـق منطـق اخلرييـة يف هـذه األمـة 

 :الشاهدة لقوله تعاىل
َكنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون ﴿ َْ َ ْ ََ ْ َ َ َّ ْ ْ َ ُِ ِ ٍُ ُ ُ َّ ْ َْْ ِِ ِْ ُ ُ َ َعن املنكر وتؤمنونُ ُْ ُِ َ َِ َ ُْ  ﴾ِ باهللاِِّ

 ١١٠آل عمران 
 : كام جاء يف قوله تعاىل)ريالتغي(ولكن هذه اخلريية املطلوبة ال تتحقق إال برشط حتقيق سنة 

ْإن اهللاََّ ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم﴿ َ ِّ ُ َ ِّ ُِ ِ ُ َ ِ ُِ َُ ََّ َ ٍْ َ َّ  ١١ :الرعد ﴾ِ
املجـال النفـيس هنـاك حمـوران, ويف ": ويف هذا املقام يقول األستاذ مالك بن نبي رمحه اهللا

هذا املحور يطرق أو يطرح مشكالته بمنطـق القـوة, بيـنام (...) حمور واشنطن موسكو (...) 
أن يطرح املشكالت بمنطق البقـاء (...) جاكرتا −جيب عىل املحور اآلخر أعني به حمور طنجة

 يتحقـق التغيـري يف , إذن لكـي(...)ألننا بحاجة إىل رفع مستو بقائنا, إىل مستو احلضارة,
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حميطنا جيب أن يتحقق أوال يف أنفسنا, وبذلك تتوفر رشوط رسالة املسلم يف الثلث األخري مـن 
 )١("القرن العرشين, وإال فإن املسلم لن يستطيع إتقاذ نفسه وال انقاذ اآلخرين

  واعلك بن نبي, ولكن بمنظار نقدي معاودة قراءة آثار األستاذ املرحوم مانوعليه, ال بد م
بخــصوصية املرحلــة التارخييــة والتــي يريــد الغــرب أن يلغــي فيهــا خاصــية التاميــز والتفــرد 

ثـل مـسخا مت, حيث ال جيد إال نسخا مطابقة لـصورته, أو صـورا )ةملوالع(واالختالف بإسم 
 ..برشيا

 لفت األنظار إىل كتب بن نبي, من أجل إعداد خطـة العمـل بتـوفري الوسـائل نودكام إننا 
 الالزمة لذلك, من أجل حتقيق رسالية األمـة وشـهودها احلـضاري عـىل اإلنـسانية والرشوط

 .مجعاء
واهللا املوفق إىل ما فيه خري البرشية يف مقبل مآهلـا الـدنيوي ويف منتهـى عودهـا األخـروي, 
ولكن برشط فقه سننه التي وضعها يف املجتمع البرشي, ويف الكـون أمجـع مـن أصـغر ذرة إىل 

 ...أصغر خلية إىل أكرب عقل موجود يف عامل اإلنسـان ومن ,أكرب جمرة

                                                            
 :نبي بن مالك :انظر .١٨٥−١٨٤ صص ,٢٠٠٦ ,٢ط دمشق,−الفكر دار دمشق, جمالس :نبي بن مالك −1

 ,١ط اجلزائـر,−الفكـر دار /دمـشق−الفكـر دار العـرشين, القـرن من األخري الثلث يف ورسالته املسلم دور
 .٥٩−٥٧ صص ,١٩٩١
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  :لحق بالدراسةم

−١٣٢٣/  م١٩٠٥ −١٩٧٣ ثبت بالدراسات األكاديمية اخلاصة باملرحوم مالك بن نبـي
 األستاذ الدكتور مسعود فلويسمجع وترتيب هـ ١٣٩٣

وسـام : فة, العراق, إعـداداالجتاه اإلصالحي عند مالك بن نبي, بحث ماجستري يف الفلسفة بجامعة الكو −١
 م٢٠٠٤ األول كانون ,هـ١٤٢٥جواد كاظم سامري, شوال : حسن فليح تويج, إرشاف

 جـياليل: إرشاف جلطي, بشري: إعداد ران,هاالجتاه الرتبوي عند مالك بن نبي, بحث ماجستري بجامعة و −٢
 م١٩٩٢ امة,محبو

 نقديـة حتليليـة دراسـة: أشفيتـرس وألـربت نبـي بن مالك من كل عند احلضارة بناء يف أمهيتها واألخالق −٣
عـامر : كـامل ابـن قويـة, إرشاف:  العلوم اإلسالمية بجامعة اجلزائر, إعـداديف ماجستري رسالة مقارنة,
 ص٢١٧, م٢٠٥ جيدل,

موسى حلـرش, جامعـة : اسرتاتيجية استئناف البناء احلضاري للعامل اإلسالمي عند مالك بن نبي, تأليف −٤
 ص٢٠٣م, ٢٠٠٦عنابة, باجي خمتار, 

م, ٢٠١١جـياليل بـوبكر, دار قرطبـة, اجلزائـر, : اسرتاتيجية البناء احلضاري عند مالك بن نبي, تـأليف −٥
 .ص١٩٤

 :األسس الثقافية للتقدم احلضاري عند مالك بن نبي, رسالة ماجستري يف الفلسفة بجامعة اجلزائر, إعداد −٦

  ورقة٣٢٩ م,٢٠٠٤عيل سعيد كريم, : حممد عيسو, إرشاف
فكر مالك بن نبي يف مشكالت احلضارة, بحث دكتـوراه يف الفلـسفة بجامعـة يف األسس املادية واملعنوية  −٧

 م٢٠٠٦ عرشايت, سليامن: إرشاف ة,رفبوع القادر عبد: إعداد ران,هو
 سـليامن :إشكالية الثقافة والسياسة عند مالك بن نبي, بحث دكتوراه يف الفلسفة بجامعة اجلزائـر, إعـداد −٨

 ص٢٦٧م, ٢٠١٠موسى معريش, : ملوكي, إرشاف
إشكالية احلضارة وأزمة جمتمعات العامل اإلسالمي من منظور مالك بن نبي, بحث دكتوراه دولـة يف علـم  −٩

 م٢٠١٠موسى حلرش, : االجتامع بجامعة عنابة, إعداد
 الفلـسفة يف ماجـستري حـثب مقارنـة, حتليليـة دراسـة: قطـب وسيد نبي بن مالك بني ضةهإشكالية الن −١٠

  ورقة٢٠٢م, ٢٠١٢موسى معريش, : س, إرشافأرفي عيل: إعداد باتنة, بجامعة
جياليل بوبكر, دار األمل, تيزي : اإلصالح والتجديد احلضاري لد حممد إقبال ومالك بن نبي, تأليف −١١

 ص١٩١م, ٢٠١٠وزو, اجلزائر, 
 م٢٠٠١ران, هو الغرب, دار ,عبد القادر بوعرفة: فاإلنسان املستقبيل يف فكر مالك بن نبي, تألي −١٢
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البعث احلضاري عند مالك بن نبي ووحيد الدين خان, رسالة ماجـسترييف الـدعوة واإلعـالم بجامعـة  −١٣
 م١٩٩٧فضيل دليو, : البشري قاليت, إرشاف: األمري عبد القادر, قسنطينة, إعداد

عمـر بـن : ستري يف الفلـسفة بجامعـة اجلزائـر, إعـدادالبعد احلداثي يف فكر مالك بن نبي, رسـالة ماجـ −١٤
 ص١٨٨م, ٢٠٠٩عمر بوساحة, : سليامن, إرشاف

البعد السيايس للتغيري االجتامعي عند مالك بن نبي, رسـالة دكتـوراه يف الـدعوة واإلعـالم واالتـصال  −١٥
 .م٢٠٠٧حممد زرمان, : بشريقاليت, إرشاف: بجامعة األمري عبد القادر, قسنطينة, إعداد

رحيم : بنية الرتاث اإلسالمي يف فكر مالك بن نبي, رسالة ماجستري يف الفلسفة بجامعة قسنطينة, إعداد −١٦
 ص٣٣٢م, ٢٠٠٣كامل حممد عمران, : حمياوي, إرشاف

عبد القادر بوعرفة, دار القدس العـريب, : جمموعة كتاب, إرشاف: تأمالت يف فكر مالك بن نبي, تأليف −١٧
 م٢٠١٤ ران,هو

التجديد يف الفكر العقدي عند كل من أيب األعىل املودودي ومالك بـن نبـي, رسـالة دكتـوراه بجامعـة  −١٨
 م٢٠١٠اسعيد عليوان, : أحسن برامة, إرشاف: األمري عبد القادر, قسنطينة, إعداد

زائـر, التجديد يف املرشوع احلضاري عند مالك بن نبي, رسالة ماجستري يف العلوم اإلسالمية بجامعة اجل −١٩
 ص٤٤٧م, ٢٠٠٢عامر جيدل, : عمران بودقزدام, إرشاف: إعداد

 بجامعـة العقيـدة يف ماجـستري رسالة الرمحن, عبد هالتجربة اإليامنية وبناء اإلنسان بني مالك بن نبي وط −٢٠
 م٢٠٠٥ سعادة, مولود: إرشاف قاسمي, عامر: إعداد قسنطينة, القادر, عبد األمري

 ص٢٨٨ م,٢٠٠٦ بريوت, ادي,اهل دار سعود, رهالطا: كر مالك بن نبي, تأليفالتخلف والتنمية يف ف −٢١
دراسـة مقارنـة يف إطـار نظريـة قـانون احلاجـة : جون ديوي والرتبية والثقافة عند كل من مالك بن نبي −٢٢

عبـد القـادر : التارخيية احلضارية, رسالة ماجستري يف علم النفس وعلوم الرتبية بجامعة اجلزائر, إعداد
 ص٢٠٧م, ٢٠٠٢الطيب بلعريب, : عيسات, إرشاف

 بـن مالـك تصور يف باحلضارة اهعالقت وبيع الرتبية ومهبحث يف مف: الرتبية واحلضارة عند مالك بن نبي −٢٣
 م٢٠٠٦ اجلزائر, األفكار, عامل باي, بغداد حممد: تأليف نبي,

م, ١٩٨٩ رة,هلعريب, القـاا لإلعالم راءهعيل القرييش, الز: التغيري االجتامعي عند مالك بن نبي, تأليف −٢٤
 ص٣٣٩

نورة خالد السعد, الـدار الـسعودية للنـرش والتوزيـع, : التغيري االجتامعي يف فكر مالك بن نبي, تأليف −٢٥
 ص٣٢٢م, ١٩٩٧جدة, 

 ,١ناجي حجالوي, الدار التونسية للكتـاب, تـونس, ط: التفكري االجتامعي عند مالك بن نبي, تأليف −٢٦
 ص١٣١م, ٢٠١١

احلركة االقتصادية يف الدول النامية بني عاملية مالك بن نبي وحتديات العوملة, رسالة ماجستري يف العلـوم  −٢٧
 ص١٦٠م, ٢٠٠٢نارص دادي عدون, : شعيب شنوف, إرشاف: االقتصادية بجامعة اجلزائر, إعداد
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خلـرض : س, مـرص, إعـداداحلضارة اإلسالمية يف فكر مالك بن نبي, رسالة ماجستري بجامعة عني شـم −٢٨
 ص٢٧٧م, ١٩٨٩مصطفى الشكعة, : شايب, إرشاف

 ص١,١٩٨٥,٨٠عمر كامل مسقاوي, دار الفكر, دمشق, ط: حول فكر مالك بن نبي, تأليف −٢٩
اخلطاب العقدي املعارص بني مالك بن نبي وحممد املبارك, رسالة دكتوراه بجامعة األمـري عبـد القـادر,  −٣٠

  ورقة٢٨٠م, ٢٠٠٦إسامعيل زروخي, : رمحن تركي, إرشافعبد ال: قسنطينة, إعداد
 اجلزائر, مرابط, بن منشورات الفرحان, جلوب حممد: تأليف نبي, بن مالك فكر يف ضويهاخلطاب الن −٣١

 م٢٠١٤
الدور احلضاري للمجتمعات اإلسالمية املعارصة عنـد مالـك بـن نبـي, بحـث ماجـستري يف الفلـسفة  −٣٢

 ورقة ٢٤٥ م,٢٠١٠−٢٠٠٩ بوحناش, نورة: إرشاف زقوطة, بن ده :بجامعة قسنطينة, إعداد
الدورة احلضارية بني فكر مالك بن نبي وأزوالد اشبنجلر, بحث ماجـستري يف الفلـسفة بجامعـة باتنـة,  −٣٣

  ورقة٢٩٥م, ٢٠١٣−٢٠١٢عبد املجيد عمراين, : مجال بروال, إرشاف: إعداد
: بي, رسالة ماجستري يف علم االجتامع بجامعة قسنطينة, إعـدادالرؤية السوسيولوجية يف فكر مالك بن ن −٣٤

  ورقة١٧٣م, ٢٠٠٢مراد زعيمي, : نعامن عبايس, إرشاف
 األمـة, كتـاب حلـسن, بـن بـدران: تأليف نبي, بن مالك أنموذج: احلضاري الوعي يف الغربية رةهالظا −٣٥

 ص٢٢٧ م,٢٠٠٠ يناير ـ,ه١٤٢٠ رمضان ,٧٣ ع قطر,
عكاشـة شـايف, : , تأليف)مدخل حتلييل يف فلسفة مالك بن نبي(ري يف العامل اإلسالمي الرصاع احلضا −٣٦

 ص١٥١م, ١,١٩٩٣ديوان املطبوعات اجلامعية, اجلزائر, ط
 م,١,١٩٨٤ط باتنـة, اب,هعبد اللطيف عبادة, دار الش: صفحات مرشقة من فكر مالك بن نبي, تأليف −٣٧

 ص١٤٧
فؤاد عبد الرمحن البنا, كتاب األمة, قطـر, :  وفتح اهللا جولن, تأليفالعروج احلضاري بني مالك بن نبي −٣٨

 ص٢٣٦ ـ,ه١٤٣٤مجاد األوىل  ,١٥٥ع 
 ص٣٤٢ م,٢٠٠٦ اجلزائر, األفكار, عامل دار عبادة, اللطيف عبد: تأليف نبي, بن مالك عند التغيري هفق −٣٩
دراسة ابستيمولوجية للبنـاء املعـريف, : الفضاء اإلعالمي يف فلسفة أيب حامد الغزايل وفكر مالك بن نبي −٤٠

م, ١٩٩٨ احـدادن, ريهـز: صليحة بودفة, إرشاف: رسالة ماجستري يف اإلعالم بجامعة اجلزائر, إعداد
 ص٢٢٣

العابـد : الفكر الرتبوي عند مالك بن نبي, رسالة دكتوراه يف علم اجتامع الرتبية بجامعة بسكرة, إعـداد −٤١
 ص٤٥٥م, ٢٠١٤−٢٠١٣م, ور الدين زمان: إرشاف وب,همي

حالة مالك بن نبي, رسالة ماجستري يف علم االجـتامع الـديني بجامعـة اجلزائـر, : الفكر الديني احلديث −٤٢
 ص١٤٣ م,٢٠٠٩ ساميت, حمفوظ: إرشاف سعدي, ادياهل: إعداد
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: ادالفكر السوسيولوجي عند مالك بن نبي, مذكرة ماجستري يف علـم االجـتامع بجامعـة البليـدة, إعـد −٤٣
 م٢٠٠٩فضيل رتيمي, : يمينة بن عروس, إرشاف

كامل بن فلـيس, : الفكر السيايس عند مالك بن نبي, رسالة ماجستري يف الفلسفة بجامعة اجلزائر, إعداد −٤٤
 ص١٣٨م, ١٩٩٩

 .ص٣٢٥ م,٢٠١٣ اجلزائـر, ,مـهوهبـوراس يوسـف, دار : الفكر السيايس عند مالك بن نبي, تأليف −٤٥

 .م٢٠١١ ماجستري يف الفلسفة باملدرسة العليا لألساتذة يف بوزريعة, اجلزائر, وأصل الكتاب رسالة

 :دراسة حتليلية, مذكرة ماجستري يف الفلسفة بجامعة اجلزائـر, إعـداد: فلسفة التاريخ عند مالك بن نبي −٤٦

  ورقة١٨٥م, ٢٠٠٤ماشاسني, : ياسني بريك, إرشاف
 الرتبيـة فلـسفة يف ماجـستري بحـث غـارودي, ه وروجيـفلسفة التجديد احلضاري بني مالـك بـن نبـي −٤٧

 يعـيش, مـسعود: إرشاف بواألنـوار, كيحـول: إعـداد اجلزائـر, ,بوزريعة يف لألساتذة العليا باملدرسة
  ورقة١٨٥م, ٢٠١٥

سـليامن اخلطيـب, : دراسة إسالمية يف ضوء الواقع املعارص, تـأليف: فلسفة احلضارة عند مالك بن نبي −٤٨
 بـريوت, يف والنـرش للدراسـات اجلامعيـة واملؤسـسة بواشـنطن اإلسـالمي للفكر العاملي دهاملع: نرش

 ص٣٠٣م, ١٩٩٣
 جامعة الفلسفة, يف الدكتوراه عىل للحصول بحث غارودي, هفلسفة احلضارة بني مالك بن نبي وروجي −٤٩

 ص٣٧١ م,٢٠٠٧ حسني, يوسف: إرشاف بعيش, مسعود: إعداد اجلزائر,
 م, جملـدان٢٠١٣ ,١عمـر كامـل مـسقاوي, دار الفكـر, دمـشق, ط:  نبي, تـأليفيف صحبة مالك بن −٥٠

 ص١٣٢٢
 ع قطــر, األمــة, كتــاب بوخلخــال, ابهــعبــد الو: قــراءة يف فكــر مالــك بــن نبــي, تــأليف −٥١

 م٢٠١٢ـ,ه١٥٢,١٤٣٣
 ص٨٠م, ٢٠٠٠ر النون, اجلزائر, دا مسعودان, الدين نور: وإعداد مجع ,همالك بن نبي بأقالم معارصي −٥٢
 بـريوت, والنـرش, لألبحـاث العربيـة الـشبكة العويـيس, اهللا عبد: تأليف وفكره, هحيات: مالك بن نبي −٥٣

وأصل الكتاب رسالة نالت درجة املاجستري يف الثقافة اإلسالمية من جامعة اإلمـام . ص٥٦٦م, 2012
  هـ١٤٠٥حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض باململكة العربية السعودية, 

حماكاة للدراسات والنـرش : موالي اخللفية ملشييش, نرش: دراسة استقرائية مقارنة, تأليف: لك بن نبيما −٥٤
 ص١٩٤م, ٢٠٠٠والتوزيع, 

 وزو, تيـزي األمـل, دار عويمر, مولود: تأليف الفكري, وعطاؤه همسريت: مالك بن نبي رجل احلضارة −٥٥
 ص٢٥٥, م١,٢٠٠٧ط اجلزائر,

م, ٢٠١٠ دمـشق, الفكـر, دار بريون, فوزية: تأليف احلضارة, يف هونظريت هتعرصه وحيا: مالك بن نبي −٥٦
 ص٢٥٦
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رشيد أوراز, مركز الرايـة للتنميـة الفكريـة, : عودة إىل الذات ـ الفعالية والسننية, تأليف: مالك بن نبي −٥٧
 م٢٠٠٠دمشق, 

−١٩−١٨/ ـهـ١٤٢٤ان  شعب٢٥−٢٤−٢٣( ملتقى دويل يف اجلزائر أعامل: همالك بن نبي فكره وأعامل −٥٨
موعة من الباحثني, منشورات املجلـس اإلسـالمي األعـىل, اجلزائـر, جم: , تأليف)م٢٠٠٣أكتوبر  ٢٠

 ص٢٩١م, ٢٠٠٥
عمـر بـن عيـسى, دار : مالك بن نبي يف تاريخ الفكر اإلسالمي ويف مستقبل املجتمع اإلسالمي, تأليف −٥٩

 ص٩٦م, ٢,٢٠١٠الفكر, دمشق, ط
 ,٢ط اجلزائـر, الـشاطبية, دار البنعيـادي, حممـد: تـأليف راس,كرة عبد الـسالم اهلـمالك بن نبي يف ذا −٦٠

 ص٥٣ م,٢٠١٢ ,هـ١٤٣٣
 ـ,هـ١,١٤٢٧حممد العبدة, دار القلم, دمشق, ط: مالك بن نبي مفكر اجتامعي ورائد إصالحي, تأليف −٦١

 م٢٠٠٦
م, ٤,١٩٨٤بـريوت, طأسـعد الـسحمراين, دار النفـائس, : مالك بن نبـي مفكـرا إصـالحيا, تـأليف −٦٢

 ص٢٦٤
 اجلزائـر, مـدين, دار يم,هالطيب بـن ابـرا: مواقف وأفكار مشرتكة, تأليف: مالك بن نبي وابن خلدون −٦٣

 م٢٠٠٢
حثني, البـا مـن نخبـة: تـأليف اجلديد, امليالد إىل ضةهمن رشوط الن: مالك بن نبي واسترشاف املستقبل −٦٤

 ص٢:٢٨٩ج. ص١:٣٠٧ج. م٢٠١١وزارة الشؤون الدينية واألوقاف, اجلزائر, 
: مالك بن نبي واالجتاه احلضاري يف احلركة الوطنية اجلزائرية, رسالة ماجـستري بجامعـة اجلزائـر, إعـاد −٦٥

 م١٩٨٢حممد العريب معريش, 
جامعـة األمـري عبـد القـادر للعلـوم :  نـرشالبـاحثني, من نخبة: تأليف احلضاري, همالك بن نبي والفق −٦٦

 م,٢٠٠٦ جويليـة ـ,هـ٧٨نة, بمناسبة خترج الدفعة التاسعة عـرشة, مجـاد الثانيـة اإلسالمية, قسنطي
 ص١٩٠

 رجـاء مـسعودي,: مالك بن نبي والقضية الوطنية, بحث ماجستري يف التاريخ بجامعة اجلزائـر, إعـداد −٦٧
 م١٩٩٥

 .ص١٣٦ م,١,٢٠٠٧ط دمشق, الفكر, دار شاويش, حممد: تأليف ن,همالك بن نبي والوضع الرا −٦٨
زكـي املـيالد, دار الفكـر, دمـشق, : دراسة حتليلية ونقدية, تـأليف: مالك بن نبي ومشكالت احلضارة −٦٩

 ص٢٠٨م, ٢,٢٠٠٧ط
 زكـي أمحـد, دار الـصفوة, بـريوت,: دراسـة حتليليـة نقديـة, تـأليف: مالك بن نبي ومشكلة احلضارة −٧٠

 م١٩٩٢
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 غـزة, اإلسـالمية, اجلامعـة يف ماجـستري رسـالة املعـارصة, الفكريـة القضايا من همالك بن نبي وموقف −٧١
 م,٢٠٠٥ ـ,هـ١٤٢٦ الرقـب, حـسني صـالح: إرشاف العقبـي, حممد موسى حسن: إعداد فلسطني,

 ص٢٢٦
 : بـسكرة, إعـدادجامعـة املعـارص, التـاريخ يف ماسـرت مذكرة عرصه, قضايا من همالك بن نبي وموقف −٧٢

 ورقة ١٦٥ م,٢٠١٣−٢٠١٢ شلبي, رزادهش: يوسف موساوي, إرشاف
 ص١٨٨ م,٢٠٠٥ ران,هقادة بحريي, دار الغرب, و: حمطات اقتصادية من فكر مالك بن نبي, تأليف −٧٣
الطيـب برغـوث, دار : حمورية البعد الثقايف يف اسرتاتيجية التجديد احلضاري عند مالك بن نبي, تأليف −٧٤

 ص١٩٨ م,٢٠١٢/ ـه١٤٣٣ ,١الشاطبية, اجلزائر, ط
 ص١٢٩م, ٢٠١٤أمحد بنايس, منشورات بن مرابط, اجلزائر, : مالك بن نبي, تأليفاملدخل إىل فكر  −٧٥
عبد السالم اجلفائري, الدار العربية للكتاب, طـرابلس, : مشكالت احلضارة عند مالك بن نبي, تأليف −٧٦

 ص٢٢٩م, ١٩٨٤ليبيا, 
 مدبويل, مكتبة عدوان, مدحم عصام: تأليف نبي, بن مالك فكر يف امشكالت العامل اإلسالمي ومعاجلاهت −٧٧

 ص١٠٧ م,٢٠٠٠ رة,هالقا
خلـرضرشيط, : مشكلة التاريخ عند مالك بن نبي, رسالة ماجستري يف الفلسفة بجامعة اجلزائـر, إعـداد −٧٨

  ورقة١٩١م, ١٩٨٩عبد الرزاق قسوم, : إرشاف
خلـرض محيـدي, : دادمشكلة التغيري عند مالك بن نبي, مذكرة ماجستري يف الفلسفة بجامعة اجلزائر, إعـ −٧٩

 ص١٩٤م, ٢٠٠٥−٢٠٠٤األخرض رشيط, : إرشاف
آمنـة تـشيكو, : مشكلة التقدم يف فكر مالك بن نبي, رسالة ماجستري يف الفلسفة بجامعة اجلزائر, إعـداد −٨٠

  ورقة١٨٠م, ١٩٩٩حممود يعقويب, : إرشاف
م, ١٩٨٨ مـسعود, أمحـد: عدادإ رة,همشكلة السالم يف فكر مالك بن نبي, رسالة ماجستري بجامعة القا −٨١

 ص٤٦٥
املشكلة الفلسفية واإليديولوجية يف فكر مالك بن نبي, رسالة ماجـستري يف الفلـسفة بجامعـة اجلزائـر,  −٨٢

 م١٩٩٧جويدة جاري, : إعداد
 حممـد: إعـداد اجلزائـر, بجامعـة الفلـسفة يف ماجـستري رسـالة نبي, بن مالك كتابات يف جهمشكلة املن −٨٣

 ص١٧٢ م,١٩٩٣ موساوي, أمحد: فإرشا حيياوي,
املصادر الدينية والفلسفية يف موقف مالك بن نبي من احلـضارة, رسـالة ماجـستري يف الفلـسفة بجامعـة  −٨٤

 م١٩٨٦ مكارم, زينب: إعداد رة,هالقا
 اجلزائـر, بجامعـة الفلـسفة يف ماجـستري مذكرة نبي, بن مالك فكر يف اهعالج وطرق ضةهمعوقات الن −٨٥

 ص١٨٩ م,٢٠٠٨− ٢٠٠٧ مناد, طالب: إرشاف لعاطف, مدحم: إعداد
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 :إرشاف لطـرش, الـشارف: إعداد ران,هو بجامعة ماجستري بحث نبي, بن مالك عند اإلنسان ومهمف −٨٦
 م٢٠٠٢سليامن عرشايت, 

سـلو  :إعداد اجلزائر, بجامعة السياسية العلوم يف ماجستري رسالة نبي, بن مالك فكر يف التبعية ومهمف −٨٧
 ص١٩٧م, ١٩٩٦فتيحة عالب, :  حديد, إرشافبن

 للكتـاب, الوطنيـة املؤسـسة تـشيكو, آمنـة: تأليف توينبي, وأرنولد نبي بن مالك عند احلضارة ومهمف −٨٨
صل الكتاب رسالة نالت دبلـوم الدراسـات املعمقـة يف الفلـسفة مـن وأ. ص٢٠٠ م,١٩٨٩ اجلزائر,

 م١٩٨٥جامعة اجلزائر, 
 ماجـستري رسالة اجلزائر, حالة دراسة: نبي بن مالك املفكر عند السياسية خالقياتواأل السياسة ومهمف −٨٩

ور بن لرنـب, منص: إرشاف باي, بغدادي نعيمة: إعداد اجلزائر, بجامعة والسيايس اإلداري التنظيم يف
  ورقة٢٢٧م, ٢٠٠٥

ي, دار الفكر, دمشق, عمر كامل مسقاو: مقاربات حول فكر مالك بن نبي من عىل منرب اجلزائر, تأليف −٩٠
 ص٢٥٦م, ٢٠٠٨ ,١ط

نحو نظريـة تربويـة جديـدة للعـامل : مقومات مرشوع بناء إنسان احلضارة يف فكر مالك بن نبي الرتبوي −٩١
 م٢٠٠٩ ـ,ه١٤٣٠ ,١عمر نقيب, الرشكة اجلزائرية اللبنانية, اجلزائر, ط: اإلسالمي املعارص, تأليف

عية عند مالك بن نبي, رسالة ماجـستري يف الفلـسفة بجامعـة اجلزائـر, مكانة األفكار يف الفلسفة االجتام −٩٢
  ورقة٣٥١م, ١٩٨٦عامر طالبي, : محودة سعيدي, إرشاف: إعداد

مكانة الدين يف فكر مالك بن نبـي ودوره يف حركـة التغيـري االجتامعـي, رسـالة ماجـستري يف الفلـسفة  −٩٣
 م٢٠٠٩مولود األخرض, : إعدادباملردسة العليا لألساتذة يف بوزريعة, اجلزائر, 

 راءهـفاطمـة الز: مكانة شبكة العالقات االجتامعية يف البنـاء احلـضاري عنـد مالـك بـن نبـي, تـأليف −٩٤
وأصل الكتاب مذكرة ماجستري يف أصول الدين . م١,٢٠١٤ائر, طاجلز كتابك,: منشورات سعيداين,

 ص١١١م, ٢٠١٢حممد موسى بابا عمي, : بجامعة اجلزائر, إرشاف
 الدين نرص: إعداد باتنة, بجامعة والسنة الكتاب يف ماجستري رسالة نبي, بن مالك فكر يف التفسري جهمن −٩٥

 ورقة ٢٩٢ م,٢٠٠٠ رمحاين, أمحد: إرشاف عزوين,
: موقف مالك بن نبي من الفكر الغريب احلديث, رسالة دكتوراه يف أصول الدين بجامعة اجلزائر, إعـداد −٩٦

 ورقة ٦٣١ م,١٩٩٨ العلواين, جابر ه ط:يوسف حسني, إرشاف
 يوسـف حـسني, دار التنـوير, اجلزائـر,: نقد مالك بن نبي للفكـر الـسيايس الغـريب احلـديث, تـأليف −٩٧

 ص١٤٤م, ٢٠٠٤
 ,١عمـر كامـل مـسقاوي, دار الفكـر, دمـشق, ط: نظرات يف الفكر اإلسالمي ومالك بن نبي, تـأليف −٩٨

 ص٤٨م, ١٩٧٩
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نـورة خالـد :  إعداد,امعي عند مالك بن نبي وكارل ماركس, بحث دكتوراه بجامعةنظرية التغري االجت −٩٩
 .ـه١٤١٦السعد, 

100- La vie et l'oeuvre de Malek Bennabi: 1905-1973 par Zidane Khoulif 

Thèse de doctorat en Langues, civilisations et sociétés orientales Sous la direction de 
Burhān Ġalyūn. Soutenue en 2006 à Paris 3. 
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  قائمة املصادر واملراجع

  املصادر: أوال
 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع −
 ).ت .د (سنن ابن ماجه, بيت األفكار الدولية,: ابن ماجه −

 .١٩٩٦سنن الرتمذي, دار الغرب اإلسالمي, بريوت, : الرتمذي −

 .١٩٩٤املعجم الكبري, القاهرة, : الطرباين −

 .١٩٨٣, دار صادر بريوت, ٥لسان العرب, املجلد : ابن منظور −
ترمجة مروان القنـوايت, دار الفكـر بـريوت, الطبعـة األوىل ) الطفل(مذكرات شاهد القرن : مالك بن نبي −١

١٩٦٩. 

 .١٩٧٠ترمجة املؤلف, دار الفكر بريوت, الطبعة األوىل ) الطالب(مذكرات شاهد القرن : مالك بن نبي −٢

 .١٩٨٦الظاهرة القرآنية, ترمجة عبد الصبور شاهني, دار الفكر دمشق, : مالك بن نبي −٣

 .١٩٩١, ١القضايا الكرب, دار الفكر, دمشق, ط: مالك بن نبي −٤

 .١٩٩٠, ٢فكرة كومنولث اسالمي, دار الفكر, ترمجة الطيب الرشيف, دمشق, الطبعة : مالك بن نبي −٥

 الطيـب ترمجـة بـريوت,−املعارص الفكر دار/ دمشق−الفكر دار إسالمي, لثكومنو فكرة: نبي بن مالك −٦
 .٢٠٠٠ ,٢ط الرشيف,

 .١٩٨٤, ٤رشوط النهضة, ترمجة عبد الصبور شاهني, دار الفكر, طبعة : مالك بن نبي −٧

 .١٩٨٦وجهة العامل اإلسالمي, ترمجة عبد الصبور شاهني, دار الفكر دمشق, : مالك بن نبي −٨

دار الـوعي للنـرش ) حتـت إرشاف وزارة الثقافـة(اإلسالمي, املسألة اليهودية,  العامل وجهة: بين بن مالك −٩
 .٢٠١٣, ١اجلزائر, ط−والتوزيع

 .١٩٧٩اآلسيوية يف ضوء مؤمتر باندونغ, دار الفكر دمشق, −فكرة اإلفريقية : مالك بن نبي −١٠

 .١٩٨١ر الفكر دمشق, ميالد جمتمع, ترمجة عبد الصبور شاهني, دا: مالك بن نبي −١١

 .١٩٨٦املسلم يف عامل اإلقتصاد, دار الفكر دمشق, : مالك بن نبي −١٢

 .١٩٨٦تأمالت, دار الفكر دمشق, : مالك بن نبي −١٣
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 .١٩٨٦بني الرشاد والتيه, دار الفكر دمشق, : مالك بن نبي −١٤

 .١٩٩١, ١دمشق, ط−, دار الفكر)إرهاصات الثورة(يف مهب املعركة : مالك بن نبي −١٥

 .١٩٨٤, دمشق ٤, ترمجة عبد الصبور شاهني, دار الفكر, ط مشكلة الثقافة: مالك بن نبي −١٦

 .٢٠٠٩, ١دمشق, ط−, ترمجة زيدان خوليف, دار الفكر)رواية(حج الفقراء : لبيك: مالك بن نبي −١٧

 .١٩٨٥دمشق, −الرصاع الفكري يف البالد املستعمرة, دار الفكر: نبي بن مالك −١٨

لبنـان, −دار الفكـر املعـارص/ دمـشق−مشكلة األفكار يف العـامل اإلسـالمي, دار الفكـر: نبي بن مالك −١٩
٢٠٠٢. 

 ٢٠٠٥, ٤لبنان, ط−املعارص الفكر دار/ دمشق−الفكر من أجل التغيري, دار: مالك بن نبي −٢٠

 للطباعـة والنـرش إنتاج املستـرشقني وأثـره يف الفكـر اإلسـالمي احلـديث, دار اإلرشـاد: نبي بن مالك −٢١
 .١٩٦٩, ١والتوزيع, بريوت, ط

, ترمجة نور الدين خنـدودي, تقـديم أمحـد بـن نعـامن )١٩٤٠−١٩٣٢ (١العفن, اجلزء : مالك بن نبي −٢٢
 .٢٠٠٧, ١اجلزائر, الطبعة −وتصدير عبد الرمحان بن عامرة, دار األمة

−دار الفكر/ دمشق− العرشين, دار الفكردور املسلم ورسالته يف الثلث األخري من القرن: مالك بن نبي −٢٣
 .١٩٩١, ١اجلزائر, ط

, ٢دمـشق, ط−, دار الفكـر)١٩٧٢−١٩٧١حمارضات ألقيت يف عـامي (جمالس دمشق : مالك بن نبي −٢٤
٢٠٠٦. 

25- Malek Bennabi: La lute Ideologique dans les pays colonisé, editions 
samar-alger 2008. 

26- Malek Bennabi: Le livre et le milieu humain (inédit), editions samar-
alger (2eme edit) 2007. 

27- Malek Bennabi: Pour changer l’Algerie (articles de presse), societé 
d’édition et de communication, Tipaza-Algerie 1989. 

28- Malek Bennabi: Memoire d’un temoin du siècle (2me edit), entreprise 
nationale du livre, Alger 1990. 

29- Malek Bennabi: Memoire d’un temoin du siècle (L’enfant), presentation 
et notes de Nour-eddine Boukrouh, editions samar-alger 2006. 

30- Malek Bennabi: Pourritures, Mémoires, Tome 1 (1932-1940), Dar El-
ouma-Alger 2007. 
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31- Malek Bennabi: Memoire d’un temoin du siècle (L’étudiant), 
presentation et notes de Nour-eddine Boukrouh, editions samar-alger 
2006. 

32- Malek Bennabi: Memoire d’un temoin du siècle (L’ecrivain), 
presentation et notes de Nour-eddine Boukrouh, editions samar-alger 
2006. 

33- Malek Bennabi: Memoire d’un temoin du siècle (Les Carnets), 
presentation et notes de Nour-eddine Boukrouh, editions samar-alger 
2006. 

 
  :املراجع :ثانياً

 .٢٠١٢ن والطبيعة, بريوت العاملية اإلسالمية الثانية, جدلية الغيب واإلنسا: أبو القاسم حاج محد −١

 .١٩٩٨فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العريب املعارص, القاهرة : أمحد ساميلوفيتش −٢

−التيارات الفلـسفية الغربيـة وأثرهـا عـىل الفكـر العـريب, قـسنطينة: اسامعيل زروخي وأساتذة آخرون −٣
 .نتورياجلزائر, منشورات خمرب الدراسات التارخيية والفلسفية, جامعة م

 .١٩٤٦املسترشقون الربيطانيون, ترمجة حممد الدسوقي, القاهرة, : أ .آربريي ج −٤

التكنولوجيا منذ القرن السابع عرش حتى الوقت احلارض, ترمجة شوقي . اآللة قوة وسلطة: ايه بوكانان .أر −٥
 .٢٠٠٠جالل, عامل املعرفة, الكويت 

ة حيدر اسامعيل, املنظمة العربية للرتمجة ومركـز دراسـات بنية الثورات العلمية, ترمج: كون. توماس س −٦
 .٢٠٠٧, ١الوحدة العربية, بريوت, ط

بـاريس, −بـريوت−الفلسفة والتقنيات, ترمجـة عـادل العـوا, منـشورات عويـدات: جان ماري اوزياس −٧
 .١٩٨٣, ٢الطبعة 

 .١٩٩٧, ٢معجم الفالسفة, دار الطليعة, بريوت, ط: جورج طرابييش −٨

 .١٩٨٦علم النص, ترمجة فريد الزاهي, الدار البيضاء, : يا كريستيفاجول −٩

 .٢٠١٠اجلزائر, −البناء احلضاري عند مالك بن نبي, دار املعرفة :جياليل بوبكر −١٠

 .١٩٩٤األنبياء والرسل, الزيتونة لإلعالم والنرش, تونس, : حسني أيوب −١١

دمـشق, −دار الفكـر/ بـريوت − الفكـر املعـارصجدلية القـوة والفكـر والتـاريخ, دار: خالص جلبي −١٢
 .م١,١٩٩٩ط
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−الطب حمراب لإليامن, جـزءين, دار الكتـب العربيـة بالتعـاون مـع مؤسـسة الرسـالة: خالص جلبي −١٣
 .١٩٧٥ و١٩٧١بريوت, 

 .١٩٩١الطب حمراب لإليامن, جزءين باجلزائر عن دار اهلد, عني مليلة سنة : خالص جلبي −١٤

 .١٩٩٩, ١دمشق, ط−ر الطب والفلسفة, دار املنرب للنرشحوا :خالص جلبي −١٥

 .١٩٢٩الفتى, املطبعة األهلية تونس : رمضان محود −١٦

 .١٩٨٢حوار احلضارات, ترمجة عادل العوا, منشورات عويدات, بريوت : روجه غارودي −١٧

 .٢٠٠١, ٢انفتاح النص الروائي, النص والسياق, الدار البيضاء, ط: سعيد يقطني −١٨

 .١٩٦٨حضارة اإلسالم يف دراسة أرنولد توينبي, القاهرة : شبل فؤاد حممد −١٩

 .١٩٩٢بالغة اخلطاب وعلم النص, عامل املعرفة, الكويت : صالح فضل −٢٠

 .٢٠٠٠, ٨مجاليات القصيدة املعارصة, اإلسكندرية, ط: طه وادي −٢١

 .٢٠٠٧ريوت األمة واإلمامة, دار األمري للثقافة والعلوم, ب: عيل رشيعتي −٢٢

 .١التغيري االجتامعي عند مالك بن نبي, دار الزهراء لالعالم العريب, ط: عيل القرييش −٢٣

 .١٩٩٠, ١النقد األديب اجلزائري احلديث, املؤسسة الوطنية للكتاب, اجلزائر, ط: بن زايد عامر −٢٤

−ع اإلسـالمي, دار الفكـرمالك بن نبي يف تاريخ الفكر اإلسالمي ويف مستقبل املجتمـ :عمر بن عيسى −٢٥
 .٢٠١٠دمشق, الطبعة الثانية سنة 

دار / دمـشق −, عن دار الفكـر"يف صحبة مالك بن نبي, مسار نحو البناء اجلديد: عمر كامل مسقاوي −٢٦
 .٢٠١٣بريوت, −الفكر املعارص

 .١٩٩٢ سلسلة عامل املعرفة, الكويت , دراسة نفسية,ارتقاء القيم: عبد اللطيف حممد خليفة −٢٧

 .١٩٩٢ سلسلة عامل املعرفة, الكويت , دراسة نفسية,ارتقاء القيم: عبد اللطيف حممد خليفة −٢٨

 .٢٠١٠مالك بن نبي, عرصه وحياته ونظريته يف احلضارة, دار الفكر بدمشق يف : فوزية بريون −٢٩

 .١٩٩٥علم السياسة, سلسلة زدين علام, ترمجة حممد برجاوي, بريوت : مارسيل برلو −٣٠

 ,)م١٩٧٣−١٩٠٥= هــ ١٣٩٣−١٣٢٣(مالك بن نبي, مفكر اجتامعي ورائد إصالحي : حممد العبدة −٣١
 .م٢٠٠٦دار القلم بدمشق, سنة 

 .١٩٨٤الكتابة حلظة وعي, مقاالت نقدية, املؤسسة الوطنية للكتاب, اجلزائر : حممد بوشحيط −٣٢

 .٢٠٠٧مالك بن نبي والوضع الراهن, دار الفكر بدمشق,: حممد شاويش −٣٣



٢٦٩  

 .١٩٧٩حتليل املحتو يف بحوث اإلعالم, ديوان املطبوعات اجلامعية, اجلزائر : حممد عبد احلميد −٣٤

 .٢٠٠٥, ٤حتليل اخلطاب الشعري, اسرتاتيجية التناص, الدار البيضاء, توبقال, ط: حممد مفتاح −٣٥

, دار الغــرب ١٩٧٥−١٩٢٢الــشعر اجلزائــري احلــديث, اجتاهاتــه وخصائــصه الفنيــة : حممــد نــارص −٣٦
 .١٩٨٥اإلسالمي, بريوت, الطبعة األوىل 

 .ه١٤٠٢, ١املجتمع والتاريخ, تعريب عيل أذر شب, بريوت ط: مرتىض مطهري −٣٧

 .١٩٨٣يف سبيل موسوعة فلسفية, بريوت, : مصطفى غالب −٣٨

 .١٩٩٧التغيري االجتامعي يف فكر مالك بن نبي, الدار السعودية للنرش : نورة خالد السعد −٣٩

الدين يف مواجهة العلم, ترمجة ظفر االسالم خان, مراجعة عبد احللـيم عـويس, دار : وحيد الدين خان −٤٠
 .م١٩٨١, ١النفائس, بريوت, ط

41- К. Маркс и Ф.Энгельс Полное соврание сочения изд.прогреес Москва , 1965. т.15. 
42- К. Маркс и Ф.Энгельс Полное соврание сочения изд.прогреес Москва , 1965, 

Евреский вопрос, т.9. 
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